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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, SEBAIK NYA 
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. 

 

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN 
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN 
DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH. 

 

PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA, TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA 
INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. 

 
PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk. 

 
Kegiatan Usaha Utama: 

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Finansial Teknologi dan Pembayaran Digital 
 

Berkedudukan di Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 
 

Kantor Pusat: 
Garden Shopping Avenue B/08/BA, Central Park 

Podomoro City, RT.15/RW.5 
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan 

Jakarta Barat 11470 
Telepon: +62 21 2986 0750 

Website: https://www.cashlez.com/ 
Email: corsec@cashlez.com 

 
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 

Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 17,507% (tujuh belas koma lima nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan 
disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Baru”) dengan 
Nilai Nominal Rp12,- (dua belas Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat 
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Total nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak 
Rp87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). 
 
Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 21,222% 
(dua puluh satu koma dua dua dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftar an dalam rangka Penawaran Umum 
Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan 
hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I 
yaitu antara 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I, yang 
tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. 
 
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal  Rp12,- (dua belas Rupiah) 
setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih 
sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 2 November 2020 sampai dengan 3 Mei 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham 
termasuk hak dividen selama Waran Seri I  tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran 
Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi . Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah 
sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah). 
 
Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang 
sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas 
pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 

 
PT Sinarmas Sekuritas 

 
PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA  

EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) 
 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS TEKNOLOGI PEMBAYARAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA 
DICANTUMKAN PADA BAB V FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI. 

 

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH 
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. 

 

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

 

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2020 
 

https://www.cashlez.com/


 

 

 

PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka 

Penawaran Umum Perdana Saham oleh Emiten dengan Aset Skala Menengah kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(“OJK”) di Jakarta pada tanggal 16 Januari  2020 dengan surat No. 002/SK/CASHLEZ/I/2020, dengan mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. 

 
Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas 
tanggal 25 Februari  2020 dengan surat No. S-01317/BEI.PP2/02-2020 yang telah dibuat antara Perseroan dengan 

BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum  Perdana Saham ini 
batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai 
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 . 
 

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus 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 Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang 
memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa 
persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 

 
PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi 
Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan , 
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan 

afil iasi dapat dil ihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Efek. 
 

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH 
INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN 
UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK 

BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI 
LUAR INDONESIA TERSEBUT. 

 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OL EH PUBLIK DAN TIDAK 
ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU 
FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. 

 

 



  
 

i 

DAFTAR ISI 
 
 

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................................i 

DEFINISI DAN SINGKATAN ...........................................................................................................iii 

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN................................................................. 1 

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ............................................. 13 

III. KETERANGAN RENCANA TRANSAKSI ................................................................................. 15 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.............................................................. 37 

V. FAKTOR RISIKO ................................................................................................................. 47 

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ......................... 51 

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN 
PROSPEK USAHA............................................................................................................... 53 

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN ................................................................................ 53 
1. Riwayat Singkat Perseroan ........................................................................................... 53 
2. Ijin Usaha .................................................................................................................... 55 
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan ..................................... 58 
4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan ....................................................................... 62 
5. Struktur Organisasi Perseroan ...................................................................................... 67 
6. Tata Kelola Perseroan .................................................................................................. 67 
7. Sumber Daya Manusia ................................................................................................. 73 
8. Keterangan Tentang Perusahaan Asosiasi...................................................................... 74 
9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dan Dengan 

Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .................................................................. 76 
10. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .................... 77 
11. Perjanjian Sewa Menyewa ........................................................................................... 84 
12. Perjanjian Hutang ........................................................................................................ 97 
13. Perjanjian Kegiatan Usaha ............................................................................................ 99 
14. Perjanjian Afiliasi ....................................................................................................... 285 
15. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Komisaris Perseroan dan Direksi Serta 

Komisaris dan Direksi ................................................................................................. 303 

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ................................. 304 
1. Umum ...................................................................................................................... 304 
2. Kegiatan Usaha Perseroan.......................................................................................... 305 
3. Prospek Usaha  .......................................................................................................... 306 
4. Keunggulan Kompetitif Perseroan............................................................................... 311 
5. Strategi Usaha Perseroan ........................................................................................... 311 
6. Persaingan Usaha ...................................................................................................... 312 
7. Kegiatan Pemasaran .................................................................................................. 312 
8. Keterangan Umum Tentang Pelanggan Perseroan ....................................................... 317 

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN........................................................................................................ 319 

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK ................................................................................................ 321 

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .................................................................................... 323 

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ........................................................................................ 329 



  
  

ii 

XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ................................................................................... 345 

XIII. LAPORAN PENILAI ASET .................................................................................................. 405 

XIV. LAPORAN PENILAI SAHAM .............................................................................................. 421 
 

 

 

  



  
 

iii 

DEFINISI DAN SINGKATAN 

Afil iasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:  

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai 

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;  

b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau 

komisaris dari pihak tersebut;  

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1  (satu) 

atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;  

d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh 

perusahaan tersebut;  

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik 

langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau  

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 

   

BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak 

dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan 

pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah  

PT Sinartama Gunita. 

   

BEI atau Bursa Efek : Berarti Bursa Efek Indonesia, 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. 

   

BNRI : Berarti Berita Negara Republik Indonesia. 

   

Daftar Pemegang Saham : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan 

tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan 

Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang 

Rekening kepada KSEI. 

   

DPPS : Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang 

Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan yang 

disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin 

Emisi Efek. 
 

Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan 

Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan  

No. IX.A.2, yaitu: 

1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: 

a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan 
Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah 
mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan 
yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka 

Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan 
Penawaran Umum; atau 

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir 

yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; 
atau 
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2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi 
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang 

diperlukan. 
   

FKPS : Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, 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. 

   

FPPS : Berarti asli  Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan 

yang disediakan oleh Penjamin Emisi Efek yang harus diisi, 

ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (l ima) oleh calon 

pembeli kepada Penjamin Emisi Efek. 

   

Harga Penawaran : Berarti harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam 

rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp350,- 

(tiga ratus l ima puluh Rupiah) setiap saham. 

   

Harga Pelaksanaan Waran Seri I  : Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan 

Waran Seri I, yakni Rp500,- (l ima ratus Rupiah) setiap saham. 

   

Hari Bursa  : Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa 

Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut 

merupakan hari l ibur nasional atau dinyatakan sebagai hari l ibur oleh 

Bursa Efek. 

   

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

Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari l ibur nasional 

yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah. 

   

Hari Kerja  : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari l ibur 

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.  

   

KSEI : Berarti Kustodian Sentral Efek Indonesia yaitu suatu perseroan 

terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertugas mengadministrasikan 

penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada 

Penitipan Kolektif. 

   

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

Kerja dan paling lama 5 (l ima) Hari Kerja sesuai dengan Peraturan  

No. IX.A.2, dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham 

sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab X mengenai Tata Cara 

Pemesanan Saham. 

 

Manajer Penjatahan : Berarti PT Sinarmas Sekuritas yang bertanggung jawab atas 

penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan 

dalam Peraturan No. IX.A.7. 

   

Masyarakat : Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga 

Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia 

maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau 

berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.  
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Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

(dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan 

Republik Indonesia). 

   

OJK : Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan 

lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal  

31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga 

Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam 

dan LK ke OJK. 

   

Pasar Perdana : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh 

Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum 

Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI. 

   

Pasar Sekunder : Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan. 

   

Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek 

dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan 

Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI. 

   

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

melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan 

Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak 

terjual, dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas. 

   

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan 

Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Sinarmas 

Sekuritas. 

   

Penawaran Awal (bookbuilding) : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain 

bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang 

akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham. 

   

Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan 

untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang 

diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan 

pelaksanaannya. 

   

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

satu Pihak yang kepentingannya diwakili  oleh Kustodian. 
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Persetujuan Prinsip Pencatatan 

Efek Bersifat Ekuitas 

: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, yang 

dibuat oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Februari  2020 

dengan surat No. S-01317/BEI.PP2/02-2020. 

   

Peraturan IX.A.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.1, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 

2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. 

   

Peraturan IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang 

Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. 

   

Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 

tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. 

   

Peraturan IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran dari 

Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal  

25 November 2009  tentang Transaksi Afil iasi dan Benturan 

Kepentingan Transaksi Tertentu. 

   

Peraturan IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran dari 

Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal  

28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan 

Kegiatan Usaha Utama. 

   

Peraturan IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam-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. 

   

Perjanjian Pendaftaran Efek 

Bersifat Ekuitas 

: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas, yang dibuat 

antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 22 Januari 2020. 

   

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka 

Penawaran Umum Perseroan No. 23 tanggal 12 Desember 2019, 

Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal  

27 Februari 2020, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 

No. 10 tanggal 16 April  2020 yang dibuat dihadapan Edward S. 

Wiryomartani, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. 

   

Perjanjian Penerbitan Waran Seri I  : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 25 tanggal  

12 Desember 2019, Addendum Akta Pernyataan Penerbitan Waran 

Seri I No. 13 tanggal 16 April  2020 yang dibuat dihadapan Edward S. 

Wiryomartani, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. 

   

Perjanjian Pengelolaan 

Administrasi Saham 

: Berarti Akta Perjanjian Pengel olaan Administrasi Saham No. 24 

tanggal 12 Desember 2019, Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan 

Administrasi Saham No. 11 tanggal 16 April  2020 yang dibuat 

dihadapan Edward S. Wiryomartani, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. 
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Perjanjian Pengelolaan 

Administrasi Waran Seri I  

: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 26 

tanggal 12 Desember 2019, Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan 

Administrasi Waran Seri I No. 12 tanggal 16 April  2020 yang dibuat 

dihadapan Edward S. Wiryomartani, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. 

   

POJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 

Saham Perusahaan Terbuka. 

   

POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

   

POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 

tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan 

Publik. 

   

POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. 

   

POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 

2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil  Penawaran 

Umum. 

   

POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 

2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit. 

   

POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 

2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit 

Audit Internal. 

   

POJK No. 10/2017 : Berarti Peraturan OJK 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. 

   

POJK No. 25/2017 :  Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 

tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum 

Penawaran Umum. 

   

POJK No. 53/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli  2017 

tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum 

Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil  Atau Emiten 

Dengan Aset Skala Menengah. 

   

POJK No. 54/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli  2017 

tentang Bentuk Isi  Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan 

Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil  Atau Emiten Dengan Aset 

Skala Menengah. 
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Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan 

dalam rangka Penawaran Umum. 

   

Perseroan : Berarti PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk., suatu perseroan 

terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan 

peraturan perundang–undangan Negara Republik Indonesia dan 

berkedudukan di Jakarta Barat. 

   

Perusahaan Efek : Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi 

efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi 

sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM. 

   

Prospektus  : Berarti informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum 

Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. 

   

Prospektus Awal  : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam 

Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari 

Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga 

Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal -hal lain yang 

berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat 

ditentukan. 

   

Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari Prospektus Awal. 

   

RUPS : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. 

   

RUPSLB : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 

   

Saham Baru : Berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp12,- (dua belas 

Rupiah) setiap Saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan 

(portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat 

melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 

250.000.000 (dua ratus l ima puluh juta) Saham yang selanjutnya 

dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan. 

   

Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada 

Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah 

sebanyak 250.000.000 (dua ratus l ima puluh juta) Saham yang 

mewakili  sebanyak 17,507% (tujuh belas koma lima kosong tujuh 

persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah 

Penawaran Umum yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada 

Tanggal Pencatatan. 

   

SEM : Berarti Search Engine Marketing yang merupakan aktivitas pemasaran 

menggunakan iklan berbayar yang muncul pada mesin pencari atau 

search engine seperti Google. 

   

SEO : Berarti Search Engine Optimization atau optimisasi mesin pencari  

yang merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis 

yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik 

kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu dengan 

memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritme mesin pencari 

tersebut. 
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Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti 

kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada 

pembeli kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam 

Penawaran Umum dan harus didistribusikan secara elektronik pal ing 

lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan. 

   

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil  penjualan Saham Yang Ditawarkan 

yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan 

melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi 

Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus. 

   

Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk 

diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya  

1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi. 

   

Tanggal Pengembalian : Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham 

Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para 

Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak 

dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran 

Umum dibatalkan atau ditunda. 

   

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan 

saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal 

berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham. 

   

TDP : Berarti Tanda Daftar Perusahaan. 

   

UUPM : Berarti Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara  

No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta 

peraturan pelaksanaannya. 

   

UUPT : Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara 

No. 4756. 

   

Waran Seri I : Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang 

merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya 

untuk membeli saham hasil  pelaksanaan, yang diterbitkan oleh 

Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus 

l ima puluh juta) Waran Seri I. 

   

WIB : Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00) 
 

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN 

 
“AKAA” : PT Akselerasi Andalan Anakbangsa 
“RPGI” : PT Reksa Pratama Giranda Investa  

“AAA” : PT Alphaplus Adhigana Asia  
“MCI” : PT Mandiri Capital Indonesia  
“SC” : Sumitomo Corporation 
“STI” : PT Softorb Technology Indonesia  

“GIP” : PT Global Integrasi Prima 
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I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN 

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh 

juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 17,507% (tujuh belas koma lima nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan 
disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari 

portepel Perseroan (“Saham Baru”) dengan Nilai Nominal Rp12,- (dua belas Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran 

Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan 

Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Total nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah 

sebanyak Rp87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). 

 
Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai 

Saham Baru Perseroan atau sebanyak 21,222% (dua puluh satu koma dua dua dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan 

dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran 

Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar 

Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran 

Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan 
yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu antara 6 (enam) bulan 

sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan 

Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran 

Umum. 

 

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang 
bernilai nominal Rp12,- (dua belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) yang 

dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai 

tanggal 2 November 2020 sampai dengan 3 Mei 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham 

termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menja di saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan 

sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku 

Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I a dalah sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000,- 
(seratus dua puluh lima miliar Rupiah). 

 

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan 

memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari 

Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan 

suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

 

PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk. 
 

Kegiatan Usaha Utama: 
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Finansial Teknologi dan Pembayaran Digital 

 

Berkedudukan di Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 

 

Kantor Pusat: 

Garden Shopping Avenue B/08/BA, Central Park 
Podomoro City, RT.15/RW.5 

Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan 

Jakarta Barat 11470 

Telepon: +62 21 2986 0750 

Website: https://www.cashlez.com/ 

Email: corsec@cashlez.com 
 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS TEKNOLOGI PEMBAYARAN. RISIKO 
USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI. 

 

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA 
LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM 

SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. 
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Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan telah diubah 

terakhir kali  berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cashlez Worldwide Indonesia 
No. 8 tanggal 5 Desember 2019, dibuat dihadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta Barat, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0102919.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, 
telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-
0370376 tanggal 9 Desember 2019, telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  
No. AHU-AH.01.03-0370377 tanggal 9 Desember 2019 serta telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan  
No. AHU-0237671.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 (“Akta No. 8 Tahun 2019”). Susunan 

pemegang saham dan permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2019 pada saat Prospektus 
diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp12,- setiap saham 

Jumlah Saham  Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 4.712.017.608 56.544.211.296  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
1. Tee Teddy Setiawan 348.124.440 4.177.493.280 29,552 
2. Steven Samudera  229.403.190 2.752.838.280 19,474 
3. De Souza Warren Alexander 9.955.458 119.465.496 0,845 
4. Budiman Tjahyadikarta  50.666.856 608.002.272 4,301 
5. Yeti  Aziza  30.558.720 366.704.640 2,594 
6. Hedy Maria  Helena Lapian 17.825.574 213.906.888 1,513 
7. AKAA d/h RPGI 41.475.366 497.704.392 3,521 

8. AAA 39.687.930 476.255.160 3,369 
9. Ferry Budirahardjo 14.725.068 176.700.816 1,250 
10. MCI 117.800.544 1.413.606.528 10,000 
11. Has im Sutiono 159.927.774 1.919.133.288 13,576 
12. SC 117.853.482 1.414.241.784 10,005 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.178.004.402 14.136.052.824 100,000 
Jumlah Saham dalam Portepel 3.534.013.206 42.408.158.472  

 
Penawaran Umum Perdana Saham 
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 secara 

proforma akan menjadi sebagai berikut: 
 

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum 

 

Keterangan 

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp12,- setiap saham Nilai Nominal Rp12,- setiap saham 

Jumlah Saham 
Nilai Nominal 

(Rp) 
% Jumlah Saham 

Nilai Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 4.712.017.608 56.544.211.296  4.712.017.608 56.544.211.296  

Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh: 

   
   

1. Tee Teddy Setiawan 348.124.440 4.177.493.280 29,552 348.124.440 4.177.493.280 24,378 
2. Steven Samudera 229.403.190 2.752.838.280 19,474 229.403.190 2.752.838.280 16,065 
3. De Souza Warren Alexander 9.955.458 119.465.496 0,845 9.955.458 119.465.496 0,697 
4. Budiman Tjahyadikarta 50.666.856 608.002.272 4,301 50.666.856 608.002.272 3,548 
5. Yeti Aziza 30.558.720 366.704.640 2,594 30.558.720 366.704.640 2,140 
6. Hedy Maria Helena Lapian 17.825.574 213.906.888 1,513 17.825.574 213.906.888 1,248 
7. AKAA d/h RPGI 41.475.366 497.704.392 3,521 41.475.366 497.704.392 2,904 
8. AAA 39.687.930 476.255.160 3,369 39.687.930 476.255.160 2,779 
9. Ferry Budirahardjo 14.725.068 176.700.816 1,250 14.725.068 176.700.816 1,031 
10. MCI 117.800.544 1.413.606.528 10,000 117.800.544 1.413.606.528 8,249 
11. Hasim Sutiono 159.927.774 1.919.133.288 13,576 159.927.774 1.919.133.288 11,199 
12. SC 117.853.482 1.414.241.784 10,005 117.853.482 1.414.241.784 8,253 
13. Masyarakat - - - 250.000.000 3.000.000.000 17,507 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

1.178.004.402 14.136.052.824 100,000 1.428.004.402 17.136.052.824 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel 3.534.013.206 42.408.158.472  3.284.013.206 39.408.158.472  
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Penerbitan Waran Seri I 

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 250.000.000 (dua 
ratus l ima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham 
Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Dafta r Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I 

tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. 
 
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) 
Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp12,- (dua belas 

Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp 500,- (l ima ratus 
Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tangga l 2 November 2020 sampai 
dengan 3 Mei 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas 

dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan 
sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak 
berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. 
 

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru 
dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah 
pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut: 
 

Struktur Permodalan Perseroan  
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I  

dan  

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I 
 

Keterangan 

Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Setelah Pelaksanaan Waran Seri I 
Nilai Nominal Rp12,- setiap saham Nilai Nominal Rp12,- setiap saham 

Jumlah Saham 
Nilai Nominal 

(Rp) 
% Jumlah Saham 

Nilai Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 4.712.017.608 56.544.211.296  4.712.017.608 56.544.211.296  
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh: 

   
   

1. Tee Teddy Setiawan 348.124.440 4.177.493.280 24,378 348.124.440 4.177.493.280 20,746 
2. Steven Samudera 229.403.190 2.752.838.280 16,065 229.403.190 2.752.838.280 13,671 
3. De Souza Warren Alexander 9.955.458 119.465.496 0,697 9.955.458 119.465.496 0,593 

4. Budiman Tjahyadikarta 50.666.856 608.002.272 3,548 50.666.856 608.002.272 3,019 
5. Yeti Aziza 30.558.720 366.704.640 2,140 30.558.720 366.704.640 1,821 
6. Hedy Maria Helena Lapian 17.825.574 213.906.888 1,248 17.825.574 213.906.888 1,062 
7. AKAA d/h RPGI 41.475.366 497.704.392 2,904 41.475.366 497.704.392 2,472 
8. AAA 39.687.930 476.255.160 2,779 39.687.930 476.255.160 2,365 
9. Ferry Budirahardjo 14.725.068 176.700.816 1,031 14.725.068 176.700.816 0,878 
10. MCI 117.800.544 1.413.606.528 8,249 117.800.544 1.413.606.528 7,020 
11. Hasim Sutiono 159.927.774 1.919.133.288 11,199 159.927.774 1.919.133.288 9,531 
12. SC 117.853.482 1.414.241.784 8,253 117.853.482 1.414.241.784 7,023 
13. Masyarakat 250.000.000 3.000.000.000 17,507 500.000.000 6.000.000.000 29,797 
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

1.428.004.402 17.136.052.824 100,000 1.678.004.402 20.136.052.824 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel 3.284.013.206 39.408.158.472  3.034.013.206 36.408.158.472  

 
Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri 
I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan 

kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja. 
 
A. Definisi 

a. Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran 
Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada 
akhir Tanggal Penjatahan. 

b. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti 

yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil  Pelaksanaan, yang 
diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus l ima puluh juta) Waran 
Seri I. 
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c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh 

Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta 
keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I. 

d. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I 

yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.  
e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan 

Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.  
f. Saham Hasil  Pelaksanaan berarti berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan 

sebagai hasil  pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor 
penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada 
pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya. 

g. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh  Pemegang Waran Seri I 
yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I terkait.  

h. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang 

Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.  
i . Saham Hasil  Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil  

pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam 
Emiten yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya 

hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya. 
j. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I bera rti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I 

yaitu antara 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 

(satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya 
sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. 
 

B. Hak Atas Waran Seri I 

a. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar 
Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
pada Tanggal Penjatahan yaitu 29 April  2020 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan 
cuma-cuma. 

b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak 
mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen 
Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang bera sal dari 

kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang 
akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari. 
 

C. Bentuk dan Denominasi 

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: 
a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, 

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan 

secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank 
Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan 
dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I. 

b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, 

maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan 
nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat 
dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.  

 

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan 
menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang 
Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun 

dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan 
Saham Baru Hasil  Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh 
Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil  Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I 
tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak 

menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.  
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D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I 

a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak 
untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari 
Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar 

Rp500,- (l ima ratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
Penerbitan Waran Seri I; 

b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Ser i I menjadi Saham selama Jangka Waktu 
Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan 

Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham; 
c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-

lambatnya tanggal 3 Mei 2021 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku 

lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti 
rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan. 
 

E. Jangka Waktu Waran Seri I 

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai 
dengan 1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia,  
yaitu tanggal  2 November 2020 sampai dengan 3 Mei 2021 pada pukul 16.00 WIB. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I 
a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran 

Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru  yang dikeluarkan dari saham 

portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil  Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan 
dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I; 

b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;  
c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I 

nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi 
Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti 
Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang 
Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi 

Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan; 
d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat 

ditarik kembali; 

e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku 
Pelaksanaan tidak berhak lagi melaks anakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham; 

f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen 
Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan 

Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar 
Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I 
diberi kuasa oleh Emiten, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi  dari 

bank tempat Emiten membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah 
diterima dengan baik (in good funds); (i i) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh 
Emiten, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Emiten mengenai 
dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari 

Kerja Emiten tidak memberikan jawaban, maka Emiten dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) 
Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I 
memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya 
permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola 

Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dapat 
menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil  Pelaksanaan kepada 
Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib meny erahkan 

Saham Hasil  Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas 
pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya -biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan 
Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan 
rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan 

kepada Pemegang Waran Seri I; 
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g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili  dalam Surat Kolektif Waran Seri I, 

terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I 
yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif 
Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I 

yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri 
I;  

h. Saham Hasil  Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah 
diterbitkan Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar 

Pemegang Saham;  
i . Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi 

saham baru dan pencatatan Saham Hasil  Pelaksanaan pada Bursa Efek;  

j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam 
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada 
Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan 
singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut 

disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja  sejak diterimanya fakta-
fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berla ku efektif, sesuai dengan 
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;  

k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan 

ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal; 
l . Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan 

pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun 

setoran tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan: 
 

PT Bank Sinarmas, Tbk 
Cabang KFO Thamrin, Jakarta 

Atas nama: PT Cashlez Worlwide Indonesia, Tbk 
No. Rek.: 0053089887 

 
G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I 

Berikut adalah hal -hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I: 
 

 Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau 

pemecahan nilai nominal (stock split), maka : 
 

Harga Pelaksanaan Baru = 
Harga Nominal Baru setiap saham 

Harga Nominal Lama setiap saham 
x A 

Jumlah Waran Seri I Baru = 

 

Harga Nominal Lama setiap saham x B 

Harga Nominal Baru setiap saham 

 
A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar 

 
Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai 
nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
memiliki peredaran yang luas. 
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 Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, 

maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga 
pelaksanaannya saja, dengan perhitungan: 
 

Harga Pelaksanaan Baru = 
A 

x  X 
(A + B) 

 
A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen  

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil  pembagian saham 
bonus atau saham dividen 

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
 

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif 
yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar haria n berbahasa Indonesia yang memiliki 
peredaran yang luas. 
 

 Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas  (PUT). 
 

Harga Waran Seri I baru = 
(C – D) 

x  X 
C 

 
C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT  
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama 
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula  

 

D = 
(C –F) 

(G +1) 

   

F  = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu ( right) 
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan 

efek terlebih dahulu (right) 

 
Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham 
dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.  
 

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus 
dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran 
Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga 

teoritis saham. 
 

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I 
a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, 

hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I;  

b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran 

Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali -apabila ketentuan-ketentuan 

mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan 

menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus 

dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan 

memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  

c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat 

kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan 

Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepa da Pengelola Administrasi Waran 

Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I 

dengan mengajukan bukti -bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya 
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yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan 

dari Perseroan;  

d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima 

dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan pera turan 

yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I 

yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen -

dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan 

tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola 

Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli  waris yang 

bersangkutan; 

f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa 

orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki 

secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 

1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut 

yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai 

pemegang yang sah dari  Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan 

menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola 

Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan 

wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan 

pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang 

berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I ; 

g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang 

bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di 

dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai 

pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah 

disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 

Modal. 8. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut 

tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I; 

h. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek 

Indonesia. 

 
I. Penggantian Waran Seri I 

a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal -hal lain yang ditetapkan 

oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, 
pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepa da Pengelola 
Administrasi Waran Seri I; 

b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif 

Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I 
yang asli  harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk 
kemudian dimusnahkan.  Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat 
Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberika n alasan penolakan 

tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK 
dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut; 

c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolekti f Waran Seri I yang baru akan 

diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti -bukti yang sah dan dengan memberikan 
jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di 
Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang 

hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat 
Kolektif Waran Seri I tersebut;  

e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;  
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f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima 

jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan 
permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal -hal lain yang dianggap perlu untuk 
mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan; 

g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan  dan 
Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam 
hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I 
yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat 

Kolektif Waran Seri I tersebut; 
h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk 

penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodia n 

Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
 
J. Pengelola Administrasi Waran Seri I 

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:  

 
PT Sinartama Gunita 

Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt.9 
Jl. MH Thamrin No.51 

Jakarta 10350 
Telepon : (021) 3922332, Fax : (021) 3923003 

 

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi 
Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil  pelaksanaan Waran Seri I. 
 

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan 

Saham Hasil  Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah 
saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, 
pemegang saham hasil  pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan 
pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil  Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar 

Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I. 
 

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi 

a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka 
dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan 
berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I. 

b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka 

perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau 
peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan 

Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil  
penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang 
berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan 
melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima 

penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil  peleburan dengan Emiten 
berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang 
berlaku. Apabila Perseroan akan dil ikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belu m 
melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan 

warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.  
 

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I 

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah 
Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan 
sebagai berikut:  
a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili  lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri  

I; 
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b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar 

harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan 
Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender s ebelum ditandatanganinya 
perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari 

kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I 
tidak menyatakan keberatan secara tertuli s atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada 
Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut; 

c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarii l  

dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi -
kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan  KSEI.  

 
N. Hukum yang berlaku 

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. 
 

Proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir yang menggambarkan posisi perubahan permodalan 
terakhir (jika ada) dan Penawaran Umum telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, setelah 
dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp4.314.466.511 atau sekitar 4,93% (empat koma sembilan tiga persen) 
dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: 

 
(dalam Rupiah) 

Uraian 
Modal 

ditempatkan dan 

disetor penuh 

Tambahan 

modal disetor 

Keuntungan 
aktuarial atas 

imbalan kerja – 
bersih 

Laba yang belum 
direalisasi atas 

perubahan nilai 
wajar aset 

keuangan yang 
tersedia untuk 

dijual 

Defisit Jumlah ekuitas 

Posisi ekuitas menurut 

laporan keuangan per 
tanggal 31 Oktober 2019 14.136.052.824 57.319.747.176 334.986.839 29.704.500 (39.223.868.460) 32.596.622.879 

Perubahan ekuitas setelah 

tanggal 31 Oktober 2019, 
jika diasumsikan: 
 Penawaran Umum 

Perdana Saham sebanyak 

250.000.000 saham 
dengan harga penawaran 
Rp350 per saham 3.000.000.000 84.500.000.000 - - - 87.500.000.000 

 Biaya Emisi - (4.314.466.511) - - - (4.314.466.511) 

Proforma ekuitas pada 

tanggal 31 Oktober 2019 
setelah Penawaran Umum 

Perdana Saham 
dilaksanakan tanpa waran 17.136.052.824 137.505.280.665 334.986.839 29.704.500 (39.223.868.460) 115.782.156.368 

 Konversi seluruh Waran 

Seri I sebanyak 
250.000.000 waran 

menjadi 250.000.000 
saham dengan nilai 
nominal Rp12,- dan harga 

pelaksanaan Rp500 per 
saham  3.000.000.000 122.000.000.000 - - - 125.000.000.000 

Proforma ekuitas pada 

tanggal 31 Oktober 2019 
setelah Penawaran Umum 

Perdana Saham 
dilaksanakan dengan waran 20.136.052.824 259.505.280.665 334.986.839 29.704.500 (39.223.868.460) 240.782.156.368 

 
Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 
250.000.000 (dua ratus l ima puluh juta) saham biasa atas nama yang mewakili  sebanyak 17,507% (tujuh belas 
koma lima nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum 

Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.178.004.402 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta 
empat ribu empat ratus dua) saham yang mewakili  sebanyak 82,493% (delapan puluh dua koma empat 
sembilan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. 
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Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 

1.428.004.402 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ribu empat ratus dua) saham atau 
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum 
Perdana Saham ini. 

 
Selain itu sebanyak 250.000.000 (dua ratus l ima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham 
Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.  
 

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh 
Kepemilikan Atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif   
Sesuai dengan Pasal 2 dalam POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari 

Perseroan 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 OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemili kan atas efek bersifat ekuitas 
Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.  

 
Tidak terdapat pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat 
ekuitas Perseroan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.  
 

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI 

SAHAM PERSEROAN KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN 
SERI I. 
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL 
PENAWARAN UMUM 

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil  Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-
biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk: 
 
1. Sekitar 61,31% (enam puluh satu koma tiga satu persen) akan digunakan Perseroan untuk mengambilalih 

saham STI sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) lembar saham atau setara dengan 51,000% (lima puluh satu 

koma nol nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh STI, dengan rincian sebagai  

berikut: 

a) kepemilikan saham PT Global Integrasi Prima (“GIP”) pada STI sejumlah 207 (dua ratus tujuh) saham 

atau 10,35% (sepuluh koma tiga  l ima persen) (“Transaksi Akuisisi STI Dari GIP”);  

b) kepemilikan saham Suwandi pada STI sejumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) saham atau 33,5% (tiga 

puluh tiga koma lima persen) (“Transaksi Akuisisi STI Dari Suwandi”); dan 

c) kepemilikan saham Rendy Ardilles (“Rendy”) pada STI sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) saham 

atau 7,15% (tujuh koma satu lima persen) (“Transaksi Akuisisi STI Dari Rendy”). 

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Transaksi Akuisisi”) 
 

2. Sisanya sekitar 38,69% (tiga puluh delapan koma enam sembilan persen) akan digunakan sebagai modal 
kerja Perseroan. 

 
Transaksi Akuisisi STI dari Suwandi merupakan Transaksi Afil iasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Angka 2 Huruf c Butir 5 Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afil iasi dan Benturan 
Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”), karena transaksi tersebut merupakan penunjang 
kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.  Hubungan 

afil iasi dengan Suwandi adalah karena Suwandi menjabat sebagai Direktur di Perseroan serta merupakan 
Pemegang Saham dan Komisaris di STI. 
 
Transaksi Akuisisi STI dari Suwandi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan 

kepentingan ekonomis antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi 
Suwandi selaku Direktur Perseroan serta Pemegang Saham dan Komisaris di STI yang dapat merugikan 
Perseroan. 
 

Transaksi Akuisisi merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ketentuan Angka 3 
Huruf a Butir 8 Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama 
(“Peraturan No. IX.E.2”), karena Perseroan telah mengungkapkan informasi Transaksi Material secara lengkap 

dalam Prospektus dan telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 
No. IX.E.2. 
 
Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja 

Perseroan. 
 
Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil  
Penawaran Umum ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil  

Penawaran Umum ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil  Penawaran Umum 
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 sampai dengan seluruh dana 

hasil  Penawaran Umum ini telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana disampaikan kepada OJK 
paling lambat  pada tanggal 15 ( l ima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan. 
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Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,93% (empat koma sembilan tiga 
persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, yang meliputi: 

 
a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 1,83% (satu koma delapan tiga persen), yang terdiri dari:  

 biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 1,37% (satu koma tiga tujuh persen),  

 biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,23% (nol koma dua tiga persen), dan  

 biaya jasa penjualan (selling fee) 0,23% (nol koma dua tiga persen); 

b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 1,26% (satu koma dua enam persen), yang terdiri dari:  
 biaya jasa akuntan publik sekitar 0,49% (nol koma empat sembilan persen),  

 biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,38% (nol koma tiga delapan persen),  

 biaya jasa konsultan jasa penilai publik sekitar 0,24% (nol koma dua empat persen), dan  

 biaya notaris sekitar 0,14% (nol koma satu empat persen);  

c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,14% (nol koma satu empat persen) merupakan biaya jasa 

Biro Administrasi Efek; 
d. Biaya lain-lain antara lain biaya Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, acara 

Paparan Publik dan Due Diligence Meeting serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 1,70% (satu koma tujuh 
nol persen). 

 
Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang 
tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut 
disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata aca ra RUPS kepada OJK serta harus dimintakan 

persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan  
No. 30/2015. Penggunaan dana hasil  Penawaran Umum akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal. 

 
Apabila dana hasil  Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan wajib menempatkan 
dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan dalam POJK  
No. 30/2015. 

 
Apabila dana hasil  Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan tersebut, maka sumber 
dana lain yang akan digunakan Perseroan adalah kas internal Perseroan dan pinjaman.  
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III. KETERANGAN RENCANA TRANSAKSI 

1. URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI 
 

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya senantiasa melakukan pengembangan usahanya dalam rangka 
meningkatkan kinerja keuangan Perseroan sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan pendapatan 
dan laba dari seluruh kegiatan usaha serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan para 
pemangku kepentingan. Untuk mencapai pertumbuhan pendapatan tersebut, maka dalam rangka Penawaran 

Umum Perdana Saham ini, Perseroan berencana untuk mengakuisisi saham milik GIP sejumlah 207 (dua ratus 
tujuh) lembar saham atau setara dengan 10,350% (sepuluh koma tiga l ima nol persen), saham milik Suwandi 
sejumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) lembar saham atau setara dengan 33,500% (tiga puluh tiga koma lima 
nol nol persen), dan saham milik Rendy Ardilles sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) lembar saham atau 

setara dengan 7,150% (tujuh koma satu lima nol persen) sehingga seluruhnya sejumlah 1.020 (seribu dua 
puluh) lembar saham atau setara dengan 51,000% (lima puluh satu koma nol nol  nol persen) dari seluruh 
modal ditempatkan dan disetor penuh pada STI. 

 
2. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN 
 
Rencana Transaksi Akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan pada STI merupakan Transaksi Material 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 karena nilai transaksi dari Rencana Akuisisi adalah sebesar 
156,46% (seratus l ima puluh enam koma empat enam persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan 
keuangan Perseroan untuk periode  10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang telah 

diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan. 
 
Transaksi Akuisisi merupakan Transaksi Material yang dikecual ikan sebagaimana dimaksud ketentuan Angka 3 
Huruf a Butir 8 Peraturan No. IX.E.2, karena Perseroan telah mengungkapkan informasi Transaksi Material 

secara lengkap dalam Prospektus dan telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan No. IX.E.2. 
 
Transaksi Akuisisi STI Dari Suwandi merupakan Transaksi Afil iasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Angka 2 Huruf c Butir 5 Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afil iasi dan Benturan 
Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”), karena transaksi tersebut merupakan penunjang 
kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Hubungan 

afil iasi antara Perseroan dengan Suwandi adalah karena Suwandi menjabat sebagai Direktur di Perseroan serta 
merupakan Pemegang Saham dan Komisaris di STI. 
 
Transaksi Akuisisi STI Dari Suwandi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan 

kepentingan ekonomis antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi 
Suwandi selaku Direktur Perseroan serta Pemegang Saham dan Komisaris di STI yang dapat merugikan 
Perseroan. 
 

a. PERBANDINGAN PENGAMBILALIHAN STI DIBANDINGKAN DENGAN PIHAK KETIGA 
 
 Pengambilalihan STI 

Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi ini dikarenakan Perseroan telah mengetahui struktur, 

legalitas dan kondisi keuangan STI dengan baik. STI juga telah memiliki pengalaman dalam menyediakan 
solusi teknologi informasi yang berfokus pada RFID dan teknologi Smart Card, dimana Perseroan melihat 
bahwa produk/jasa yang ditawarkan oleh Perseroan dapat bersinergi baik dengan kegiatan usaha yang 
dilakukan oleh STI dan meningkatkan pangsa pasar dari Perseroan. Oleh karenanya, dibandingkan harus 

melakukan transaksi sejenis dengan perusahaan lain yang bukan afi l iasi, Perseroan lebih memilih 
melakukan transaksi ini. Selain itu risiko-risiko bisnis juga dapat dihindari karena Perseroan benar -benar 
sudah paham terhadap kondisi internal STI. 

 
 
 



   
  
 

16 

 Pengambilalihan dilakukan dengan pihak ketiga 

Dalam hal pengambilalihan dilakukan dengan pihak ketiga, Perseroan menemukan beberapa perusahaan 
yang sejenis dalam bidang usaha sebagaimana bidang usaha yang dilakukan oleh STI. Namun demikian, 
Perseroan tidak menemukan perusahaan-perusahaan yang secara spesifik memiliki kegiatan usaha yang 

sama dengan STI yang dapat menciptakan sinergi kepada Perseroan sehingga pada akhirnya dapat 
menambah nilai korporat Perseroan bilamana Perseroan melakukan penjajakan untuk pembelian saham 
perusahaan sejenis dari pihak ketiga lainnya. Selain itu, Perseroan juga harus mengenal lebih baik 
mengenai perusahaan tersebut terutama keselarasan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tentunya jika 

terdapat ketidakselarasan akan merugikan Perseroan baik secar a materi dan waktu serta dapat 
menganggu operasional Perseroan secara keseluruhan. Dengan demikian, pertimbangan dan alasan 
manajemen Perseroan dengan dilakukannya Rencana Akuisisi STI tersebut adalah Rencana Akuisisi STI 
dapat memberikan nilai tambah yang positif kepada Perseroan dibandingkan akuisisi dengan pihak ketiga 

lainnya. 
 

b. PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN 

 
Berikut ini keterangan singkat yang berkaitan dengan rencana Transaksi Pengambilalihan berdasarkan 
Perjanjian Jual Dan Beli Saham Bersyarat tanggal 7 Januari 2020, sebagaimana telah diubah berdasarkan 
Adendum Perjanjian Jual dan Beli Saham Bersyarat tertanggal 12 Maret 2020 : 

 
Pihak yang Mengalihkan : i . GIP 

ii . Suwandi 
iii . Rendy Ardilles 

Pihak Pengambilalih : Perseroan 
Obyek Pengambilalihan : Sebesar 1.020 atau sebesar 51,000% saham dalan STI  
Nilai Pengambilalihan Obyek : Rp51.000.000.000 

Persyaratan : 1. Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana (“IPO”), sebagai 
salah satu kondisi prasyarat Perseroan, sebelum tanggal akhir 12 (dua 
belas) bulan sejak berlakunya PJB Saham Bersyarat) dimana dana dari 
hasil  IPO yang diterima oleh Perseroan akan digunakan untuk 

melakukan pembayaran atas Nilai Saham; dan 
2. Pembayaran atas Nilai Saham akan dibayarkan oleh Perseroan ke 

rekening bank yang ditunjuk oleh Pemegang Saham STI, yang mana 

nomor rekening bank tersebut wajib diberitahukan oleh Pemegang 
Saham STI kepada  Perseroan paling lambat pada saat penyelesaian atas  
pelaksanaan pengambilalihan saham oleh Perseroan. 

 

- Tanggal Penutupan adalah 5 (l ima) hari kerja setelah dipenuhinya kondisi prasyarat Pemegang Saham STI 
dan Perseroan yang diungkapkan di bawah ini, dengan ketentuan Tanggal Penutupan tidak boleh melebihi 
12 (dua belas) bulan sejak tanggal PJB Saham Bersyarat. 

 

Kondisi Prasyarat Pemegang Saham STI  
 

- Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang terdapat pada Pasal 6.1 dan Lampiran-2 PJB Saham 

Bersyarat adalah benar dan tepat dan tidak menyesatkan sepanjang waktu antara Tanggal Efektif dan 
Tanggal Penutupan. 

 
- Telah diperolehnya persetujuan korporasi STI, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari para 

pemegang saham STI atas:  
a. Pengambilalihan Saham; 
b. Perubahan status STI menjadi perusahaan penanaman modal asing; 
c. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris STI ; dan 

d. Perubahan maksud dan tujuan STI untuk disesuaikan dengan KBLI 2017. 
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- Telah diperolehnya seluruh persetujuan pasangan dari Para Pemegang Saham STI sehubungan dengan 
Pengambilalihan Saham; 
 

- Telah dilakukannya pengumuman rencana Pengambilalihan Saham dalam sural kabar dan kepada para 
karyawan untuk memenuhi ketentuan UUPT; 

 
- Telah diperolehnya seluruh persetujuan, pengesampingan, pemberitahuan, otorisasi dari badan/agensi 

pemerintahan yang berwenang dan dari para kreditur STI yang diberikan kepada STI d an/atau masing-
masing Pemegang Saham STI sehubungan dengan Pengambilalihan Saham dan semua persetujuan -
persetujuan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Pengambilalihan Saham; 

 

- Telah diperolehnya persetujuan dari para kreditur STI terkait dengan peruba han susunan Direksi dan 
Dewan Komisaris STI dan ratifikasi atas tindakan-tindakan STI yang telah dilakukan sebelum 
Pengambilalihan Saham yang belum mendapatkan persetujuan para krediturnya; 

 
- Telah diselesaikannya seluruh kewajiban-kewajiban terhadap karyawan STI sebagaimana dibuktikan 

dengan bukti pembayaran atas seluruh kompensasi dalam hal adanya pengakhiran hubungan kerja STI 
dengan karyawan-karyawannya, termasuk diperolehnya bukti pendaftaran seluruh perjanjian pengakhiran 

bersama (mutual termination agreements) antara STI dan karyawan terkait kepada Pengadilan Hubungan 
Industrial (jika ada); 

 

- Tidak adanya Perubahan Material Yang Merugikan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha 
STI; 

 
- Telah dilakukannya penyesuaian KBLI pada Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak STI dengan KBLI yang 

tercantum pada Nomor lnduk Berusaha STI; 
 
- Telah disampaikannya laporan keuangan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia  

 
Kondisi Prasyarat Perseroan 

 

- Masing-masing pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6.2. PJB Saham 
Bersyarat adalah benar dan akurat pada Tanggal Penutupan; 

 
- Persetujuan RUPS dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk membeli Saham Yang Dijual sesuai 

anggaran dasar Perseroan; dan 
 
-  Pelaksanaan IPO oleh Perseroan yang dibuktikan dengan (i) pernyataan pendaftaran menjadi efektif dari 

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan (i i) tercatatnya saham-saham Perseroan pada Bursa Efek 

Indonesia. 
 

c. SIFAT AFILIASI 

 
Suwandi sebagai Direktur di Perseroan merupakan Pemegang Saham dan Komisaris di STI, sehingga transaksi 
ini merupakan Transaksi Afil iasi. Namun demikian, Transaksi Akuisisi merupakan Transaksi Afil iasi yang 
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Huruf c Butir 5) Peraturan IX.E.1, karena Transaksi Akuisisi 

tersebut merupakan transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.  
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d. KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN  
 
PT Softorb Technology Indonesia (“STI”) 

 
Riwayat Singkat 
STI didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Softorb Technology Indonesia No. 63 tanggal 25 Mei 
2004, dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan 

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-
77205.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0099892.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008. 
Anggaran dasar STI mengalami beberapa kali  perubahan, terakhir dengan Akta No. 39 tanggal 17 Desember 

2019, dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana  telah diterima 
pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Softorb Technology Indonesia No. AHU-AH.01.03-

0375711 tanggal 19 Desember 2019, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0246364.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019, dimana menyatakan bahwa para pemegang saham 
STI telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut: 
 

I. Menyetujui penjualan sebanyak 580 (l ima ratus delapan puluh) saham milik Nyonya Hsienny Chandra 
tersebut kepada Tuan Harto Poerwanto tersebut. 

II. Sehubungan dengan jual beli  saham tersebut, maka setelah dilaksanakannya jual beli  saham tersebut 

selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan yang baru adalah sebagai berikut: 
a. Tuan Suwandi tersebut sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal atau 

sebesar Rp840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta Rupiah); 
b. Tuan Rendy Ardilles tersebut sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal 

atau sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah); 
c. PT Global Integrasi Prima tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal atau sebesar 

Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah); 
d. Tuan Harto Poerwanto tersebut sebanyak 580 (l ima ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal 

atau sebesar Rp580.000.000 (l ima ratus delapan puluh juta Rupiah); 
Sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu) saham atau sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).  
 

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 23 tanggal 16 Oktober 2019, maksud dan tujuan STI adalah berusaha dalam 
bidang: 
a) Perdagangan Besar dan Eceran; 
b) lnformasi dan Komunikasi; 

c) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, STI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
a) Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer, dan piranti lunak sebagai ber ikut: 

 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511); 

 Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512); 

 Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi dan bagian -bagiannya 

Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521). 
b) lnformasi dan komunikasi yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019); 

 Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasil itas Komputer Lainnya (62029); 

 Aktivitas Teknologi lnformasi dan Jasa Komputer Lainnya. 

c) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan 
penunjang usaha lainnya: 

 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Pera!atannya 77307).  

 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh STI adalah sebagai system 
integrator yang mencakup penyediaan hardware, software, integrasi dan pemprosesan transaksi sehubungan 

dengan penggunaan teknologi Smart Card dan RFID. STI melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2004. 
STI telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, yakni: 
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a. Dikeluarkan oleh Kementerian 
1). Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) STI 

STI telah memiliki NPWP: 02.545.865.4-034.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Cengkareng, untuk kegiatan usaha STI di Komplek Mutiara Taman Palem Blok A 11 
No. 8, RT/RW 006/014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, 
Provonsi DKI Jakarta, 11730. 

2). Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) STI 

STI telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng 
berdasarkan SKT No. PEM-02646/WPJ.05/KP.0603/2011 tanggal 16 Oktober 2012, untuk kegiatan 
usaha STI di Komplek Mutiara Taman Palem Blok A 11 No. 8, RT/RW 006/014 Kelurahan Cengkareng 
Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11730. 

3). Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”) STI 
STI telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng sebagai 
Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 23 September 2008 berdasarkan SPPKP No. S -

291PKP/WPJ.05/KP.0603/2016 tanggal 16 Mei 2016. 
 

b. Dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS 
1). Nomor Induk Berusaha (“NIB”) STI 

STI telah memiliki NIB dengan No. 9120305181604 yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2019, 
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, 
untuk kegiatan usaha STI yang beralamat di Mutiara Taman Palem Blok A 11 No. 8, RT/RW 006/014 

Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11730.  
2). Izin Komersial/Operasional STI  

STI telah memiliki Izin Komersial/Operasional tertanggal 31 Mei yang dikeluarkan oleh OSS untuk 
kegiatan STI berupa: 

 Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer, Kode KBLI : 46511; 

 Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, Kode KBLI : 46521; 

 Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasil itas Komputer Lainnya, Kode KBLI : 62 029. 

 
c. Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 

Surat Keterangan Domisil i  Perusahaan (“SKDP”) STI 
Berdasarkan SKDP No. 190/27.1BU/31.73.01.1006/-071.562/e/2017 tanggal 14 Juli  2017 yang dikeluarkan 

oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Timur, diterangkan bahwa STI 
benar-benar berdomisil i  di Komplek Mutiara Taman Palem Blok A 11 No. 8, RT/RW 006/014 Kelurahan 
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. SKDP tersebut berlaku sampai dengan 

tanggal 14 Juli  2022. 
 
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 39 tanggal 17 Desember 2019, struktur permodalan 

dan pemegang saham STI adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham 

Jumlah Saham  Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 8.000 8.000.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

1. Suwandi 840 840.000.000 42,000 

2. Rendy Ardilles 280 280.000.000 14,000 

3. GIP 300 300.000.000 15,000 

4. Harto Poerwanto 580 580.000.000 29,000 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000 2.000.000.000 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel  6.000 6.000.000.000  
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Komisaris dan Direksi 
Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 16 Oktober 2019, susunan Direksi dan Komisaris STI adalah sebagai berikut: 
 

Dewan Komisaris 
Komisaris : Suwandi 
 
Direksi 

Direktur : Rendy Ardilles 
 
Ringkasan Laporan Keuangan 
Dibawah ini disajikan laporan keuangan STI untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal  

31 Oktober 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA 
dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam semua hal yang material, adalah sebagai berikut: 

 
(dalam Rupiah) 

Keterangan 
31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 2017 

Aset Lancar 94.014.810.751 75.431.830.878 34.200.105.196 

Aset Tidak Lancar 11.452.113.022 8.955.079.040 9.486.196.158 

Jumlah Aset 105.446.923.773 84.386.909.918 43.686.301.354 

    

Liabilitas Jangka Pendek 82.034.881.179 57.198.596.623 23.565.373.640 

Liabilitas Jangka Panjang 4.778.602.331 4.702.071.428 5.824.709.287 

Jumlah Liabilitas 86.813.483.510 61.900.668.051 29.390.082.927 

    

Jumlah Ekuitas 18.653.440.263 22.486.241.867 14.296.218.427 

 

ASET 
 
Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah aset STI adalah sebesar Rp105.446.923.773 mengalami peningkatan 

sebesar Rp21.060.013.855 atau sebesar 24,96% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan piutang usaha PT Multipolar Technology Tbk sebesar Rp52.487.827.700. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset STI adalah sebesar Rp84.386.909.918 mengalami peningkatan 

sebesar Rp40.700.608.564 atau sebesar 93,17% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan piutang usaha PT Visionet Internasional sebesar Rp15.436.343.780 dan 
peningkatan persediaan sebesar Rp14.175.771.846. 
 

LIABILITAS 
 
Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah liabilitas STI adalah sebesar Rp86.813.483.510 mengalami peningkatan 

sebesar Rp24.912.815.459 atau sebesar 40,25% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada PT Ingenico International Indonesia sebesar 
Rp31.771.280.430. 
 

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas STI adalah sebesar Rp 61.900.668.051 mengalami 
peningkatan sebesar Rp32.510.585.124 atau sebesar 110,62% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini 
terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada PT Ingenico International Indonesia dan  

PT Oberthur Techonologies Indonesia masing-masing sebesar Rp11.467.683.772 dan Rp11.332.984.550. 
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EKUITAS 
 
Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah ekuitas STI adalah sebesar Rp18.653.440.263 mengalami penurunan 

sebesar Rp3.832.801.604 atau sebesar 17,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama 
disebabkan karena terdapat pembagian dividen kas yang telah dibayarkan sebesar Rp5.500.000.000 . 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas STI adalah sebesar Rp22.486.241.867 mengalami peningkatan 

sebesar Rp8.190.023.440 atau sebesar 57,29% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp7.584.425.944. 
 

(dalam Rupiah) 

Keterangan 

31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 

(tidak diaudit) 

2018 2017 

PENDAPATAN BERSIH 323.882.226.729 120.957.561.329 158.469.013.721 56.471.913.442 

BEBAN POKOK PENDAPATAN (291.281.873.897) (93.792.371.047) (128.481.696.698) (35.536.247.353) 

LABA KOTOR 32.600.352.832 27.165.190.282 29.987.317.023 20.935.666.089 

     

Beban penjualan (1.674.363.405) (1.483.939.393) (1.796.672.878) (1.993.213.919) 

Beban umum dan administrasi (16.031.989.185) (12.272.506.781) (15.901.300.439) (15.473.183.609) 

LABA OPERASI 14.894.000.242 13.408.744.108 12.289.343.706 3.469.268.561 

     

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 14.556.025.777 12.653.110.738 11.108.042.176 2.444.318.968 

BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH (3.692.552.643) (3.045.731.519) (2.739.624.089) (708.183.939) 

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 10.863.473.134 9.607.379.219 8.368.418.087 1.736.135.029 

     

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF  

     PERIODE BERJALAN 11.011.744.396 9.607.379.219 8.990.023.440 1.353.730.008 

 
PENDAPATAN BERSIH 

 
Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah pendapatan bersih STI adalah sebesar Rp323.882.226.729 mengalami 
peningkatan sebesar Rp202.924.665.400 atau sebesar 167,77% dibandingkan dengan 31 Oktober 2018. Hal ini 

terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan barang dan jasa ins talasi ke PT Multipolar Technology Tbk 
dan PT Visionet International . 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah pendapatan bersih STI adalah sebesar Rp158.469.013.721 mengalami 

peningkatan sebesar Rp101.997.100.279 atau sebesar 180,62% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal 
ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan barang dan jasa instalasi ke PT Pura Barutama dan  
PT Visionet International . 
 

BEBAN POKOK PENDAPATAN 
 
Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah beban pokok pendapatan STI adalah sebesar Rp291.281.873.897 

mengalami peningkatan sebesar Rp93.792.371.047 atau sebesar 210,56% dibandingkan dengan 31 Oktober 
2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian barang persediaan dari PT Ingenico 
International Indonesia sebesar Rp171.995.640.309. 
 

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah beban pokok pendapatan STI adalah sebesar Rp 128.481.696.698 
mengalami peningkatan sebesar Rp92.945.449.345 atau sebesar 261,55% dibandingkan dengan 31 Desember 
2017. Hal ini terutama disebabkan oleh pembelian barang persediaan dari PT Ingenico International Indonesia  

sebesar Rp36.984.037.240. 
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BEBAN PENJUALAN 
 
Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah beban penjualan STI adalah sebesar Rp1.674.363.405  mengalami 

peningkatan sebesar Rp190.424.012 atau sebesar 12,83% dibandingkan dengan 31 Oktober 2018. Hal ini 
terutama disebabkan oleh peningkatan biaya jamuan dan representasi sebesar Rp179.003.384. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah beban penjualan STI adalah sebesar Rp 1.796.672.878 mengalami 

penurunan sebesar Rp196.541.041 atau sebesar 9,86% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini 
terutama disebabkan oleh penurunan biaya instalasi dan pelatihan sebesar Rp188.180.950 . 
 
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 

 
Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah beban umum dan administrasi STI adalah sebesar Rp16.031.989.185 
mengalami peningkatan sebesar Rp3.759.482.404 atau sebesar 30,63% dibandingkan dengan 31 Oktober 

2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji  dan tunjangan sebesar Rp2.270.008.936 . 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah beban umum dan administrasi STI adalah sebesar Rp15.901.300.439 
mengalami peningkatan sebesar Rp428.116.830 atau sebesar 2,77% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. 

Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji  dan tunjangan sebesar Rp400.908.604. 
 
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 

 
Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah laba bersih periode berjalan STI  adalah sebesar Rp10.863.473.134 
mengalami peningkatan sebesar Rp1.256.093.915 atau sebesar 13,07% dibandingkan dengan 31 Oktober 
2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih STI . 

 
Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah laba bersih periode berjalan STI adalah sebesar Rp 8.368.418.087 
mengalami peningkatan sebesar Rp6.632.283.058 atau sebesar 382,01% dibandingkan dengan 31 Desember 
2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapat bersih STI . 

 
PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN STI SEBELUM DAN SETELAH PENYERTAAN OLEH PERSEROAN  
 

Proforma struktur permodalan STI sebelum dan setel ah penyertaan oleh Perseroan menjadi sebagai berikut: 
 

Proforma Struktur Permodalan STI Sebelum Akuisisi 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham 

Jumlah Saham  Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 8.000 8.000.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

1. Suwandi 840 840.000.000 42,000 

2. Rendy Ardilles 280 280.000.000 14,000 

3. GIP 300 300.000.000 15,000 

4. Harto Poerwanto 580 580.000.000 29,000 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000 2.000.000.000 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel 6.000 6.000.000.000  
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Proforma Struktur Permodalan STI Sesudah Akuisisi 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham 

Jumlah Saham  Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 8.000 8.000.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

1. Suwandi 170 170.000.000 8,500 

2. Rendy Ardilles 137 137.000.000 6,850 

3. GIP 93 93.000.000 4,650 

5. Harto Poerwanto 580 580.000.000 29,000 

4. Perseroan 1.020 1.020.000.000 51,000 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000 2.000.000.000 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel  6.000 6.000.000.000  

 
Keterangan Usaha STI 
STI merupakan perusahaan yang menyediakan solusi teknologi informasi yang berfokus pada RFID dan 

teknologi Smart Card untuk pembayaran, identifikasi, akses kontrol, dan lainnya. Sebagai perusahaan  sistem 
integrasi, STI juga ditunjuk sebagai distributor perangkat keras untuk produk-produk ternama seperti Dual -i  
(Smartcard Reader & Module) Korea, Omnikey (Smartcard Reader & Module) Jerman, Identive (Smartcard 
Reader & Module) Jerman, IEI (Embedded Solution) Taiwan, KY-Tronic (Kartu Dispenser & Kartu Akseptor) 

Korea. 
 
STI mendedikasikan diri  untuk memberikan hasil  terbaik dengan menyempurnakan sistem di industrial seperti 

perbankan dan lembaga keuangan, sektor pemerintahan, transportasi, pendidikan, bi ro perjalanan dan 
pariwisata, logistik, kesehatan, gedung perkantoran, dan lainnya. Dengan pengalaman yang STI miliki, STI 
mampu memberikan solusi terbaik untuk hardware / software, modifikasi serta pengembangan sesuai 
kebutuhan para pengguna. 

 
Dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman dibidangnya STI memberikan solusi baik dari sisi penjualan 
produk dan juga jasa instalasi yang dapat diandalkan terutama pada solusi di bidang berikut ini:  

 
e-Wallet System 

 

Penggunaan Smart Card untuk kebutuhan melakukan transaksi. Sistem e-Wallet banyak 
digunakan untuk kebutuhan perbankan dan transportasi. 
 

Selain kemudahan pengguna melakukan transaksi, sistem e-Wallet juga memberikan 
banyak kelebihan seperti mempercepat waktu transaksi serta meningkatkan keamanan 
dan kenyamanan 

  

Smat Card & RFID Solution 

 

Sesuai dengan pengalaman STI di bidang RFID dan Smart Card, STI juga menyediakan 
layanan untuk membangun sebuah sistem berbasis teknologi RFID dan / atau Smart Card 
sesuai kebutuhan klien. 
 

RFID dan Smart Card merupakan solusi dalam berbagai bidang seperti perbankan dan 
lembaga keuangan, sektor pemerintahan, transportasi, pendidikan, biro perjalanan dan 
pariwisata, logistik, kesehatan, gedung perkantoran, dan lainnya. 
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e-Ticketing System 

 

Teknologi e-Ticketing (smart tag) digunakan untuk menggantikan sistem tiket 
konvensional dengan tiket kertas. E-Ticketing adalah kesempatan untuk meminimalkan 
biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. E-Ticketing dapat mengurangi biaya 
pembuatan tiket, menghilangkan penggunaan kertas dan meningkatkan fleksibil itas 

penumpang dan agen perjalanan untuk membuat perubahan dalam rencana perjalanan. 
E-Ticketing juga dapat digunakan sebagai kontrol akses, transaksi pengunjung, dan lain-
lain. 

  
Parking System 

 

Sistem parkir membantu pengaturan parkir yang lebih efisien dan efektif. RFID adalah 
metode identifikasi otomatis dimana data yang tersimpan pada tag RFID. 
 

Teknologi RFID digunakan dalam sistem parkir kendaraan mal dan bangunan. Sistem ini 
biasanya terdiri  dari counter kendaraan, sensor, papan display, gerbang controller, RFID 
tag, dan RFID reader. 

  

Physical Access Control & Time Attendace 

 

Kontrol akses fisik dan waktu adalah aplikasi penting untuk hampir semua industri. Sistem 
ini dapat mengontrol akses ke gedung, fasil itas penting, dan situs bangunan, serta dapat 

membantu memverifikasi catatan kehadiran karyawan, mahasiswa dan lain-lain. Solusi 
terbaik untuk kehadiran karyawan dan access control pintu dengan menggunakan 
teknologi sidik jari, kartu wajah, dan RFID. 

  
Vending Machine 

 

Sebuah mesin penjual otomatis adalah mesin yang memproses dan mengeluarkan barang-
barang seperti makanan ringan, minuman, rokok, tiket/kartu kepada pelanggan secara 
otomatis, setelah pelanggan memasukkan uang atau kredit ke dalam mesin. 

 
Prepaid card vending machine mempunyai fungsi otomatis untuk penjualan kartu SIM, top 
up, dan cek saldo. Prepaid card vending machine ini dapat menerima beberapa jeni s 

pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dan uang tunai. 
  

Fare Collection 

 

Hanya ada dua cara untuk mengumpulkan tarif penerbangan dari penumpang yaitu 
sebelum mereka naik ke kereta atau setelah mereka di kereta. Metode yang sering dipakai 

adalah untuk mengumpulkan tarif di kereta api tapi ini mungkin tidak efektif untuk kereta 
kapasitas tinggi dengan jarak pendek antara stasiun. Sejalan dengan kemajuan teknologi 
saat ini, metode paling sederhana dan paling efektif adalah untuk mengumpulkan tarif 
sebelum kereta yang naik. Hal ini paling dipengaruhi oleh koleksi tarif otomatis (AFC). 

Sebuah sistem AFC adalah kumpulan komponen yang mengotomatisasi sistem tiket dari 
jaringan transportasi umum – versi otomatis dari ongkos koleksi manual. Sebuah sistem 
AFC biasanya merupakan dasar untuk tiket yang terintegrasi. 
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Library Management 

 

RFID (Radio Frequency Identification) adalah teknologi terbaru yang akan digunakan 
dalam sistem deteksi pencurian perpustakaan. Sistem berbasis RFID bergerak melampaui 
keamanan untuk menjadi sistem yang menggabungkan keamanan dengan pelacakan yang 
lebih efisien bahan seluruh perpustakaan pelacakan, termasuk lebih mudah dan biaya 

lebih cepat, inventarisasi, dan penanganan material. RFID adalah kombinasi dari teknologi 
berbasis frekuensi radio dan teknologi microchip. Informasi yang terdapat pada microchip 
di tag ditempelkan bahan pustaka dibaca menggunakan teknologi frekuensi radio tanpa 

memandang orientasi item atau keselarasan (yaitu, teknologi ti dak memerlukan line-of-
sight atau pesawat tetap untuk membaca tag seperti halnya sistem deteksi pencurian 
tradisional) dan jarak dari item tersebut bukan merupakan faktor penting kecuali dalam 
kasus gerbang keluar ekstra-lebar. Koridor di pintu keluar gedung dapat selebar empat 

kaki karena tag dapat dibaca pada jarak hingga dua kaki oleh masing-masing dari dua 
sensor keluar paralel. Sasaran yang digunakan dalam sistem RFID dapat mengganti kedua 
EM atau target deteksi pencurian RF dan barcode. 

 
e. STRUKTUR PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN DAN PENAWARAN 

UMUM PERDANA SAHAM 
 

Struktur Perseroan sebelum Transaksi Pengambilalihan dan Penawaran Umum Perdana Saham 
 

MCI Hasim Sutiono SCFerry Budirahardjo

AKAA d/h RPGI AAA
Hedy Maria Helena 

Lapian
Yeti Aziza

De Souza Warren 

Alexander
Steven Samudera

Tee Teddy 

Setiawan

Budiman 

Tjahyadikarta

29,552% 19,474% 0,845% 4,301%

2,594% 1,513% 3,521% 3,369%

10,005%13,576%10,000%1,250%
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Struktur Perseroan sesudah Transaksi Pengambilalihan dan Penawaran Umum Perdana Saham 
 

Hasim Sutiono SC MasyarakatMCI

AAA Ferry BudirahardjoAKAA d/h RPGI
Hedy Maria Helena 

Lapian

De Souza Warren 

Alexander

Budiman 

Tjahyadikarta
Steven Samudera

Tee Teddy 

Setiawan

1,031%2,779%2,904%1,248%

8,249% 11.199% 8,253% 17,507%

Yeti Aziza

24,378% 16,065% 0,697% 3,548% 2,140%

STI

51,000%

 
 

3. LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN  
 
Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (“KR”) telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai Penilai 
Independen untuk memberikan (i) Penilaian saham STI dan (i i) Pendapat Kewajaran atas rencana transaksi 

akuisisi kepemilikan saham dalan rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk selanjutnya 
disebut (“Rencana Akuisisi”), dengan tanggal pisah batas (cut off date) adalah per 31 Oktober 2019 sebagai 
berikut: 

 
KJPP KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli  2019 dan 
terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi 
Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh 

manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar 51,00% saham STI dan pendapat 
kewajaran atas Rencana Akuisisi sesuai dengan surat penawaran No. KR/190731 -001 tanggal 31 Juli  2019 yang 
telah disetujui oleh manajemen Perseroan. 

 
a. Ringkasan Penilaian 51,00% saham STI berdasarkan Laporan No. 00008/2.0162-

00/BS/05/0153/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 
 

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian 51,00% saham STI sebagaimana dituangkan dalam laporan 
No. 00008/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 tanggal 6 Februari  2020: 
 
Pihak-pihak yang Bertransaksi  

 
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, GIP, Suwandi, dan Rendy Ardilles. 
 

Obyek Penilaian 
 
Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 51,00% saham STI. 
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Tujuan Penilaian 

 

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari 
Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 
31 Oktober 2019. 
 

Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas  
 
Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta 
peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.  

 
Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan 
keuangan yang disusun oleh manajemen STI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi 

dikembangkan berdasarkan kinerja STI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di 
masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut aga r 
dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja STI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. 
Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja STI yang 

dinilai. KR bertanggung jawab atas pel aksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan 
berdasarkan kinerja historis STI dan informasi manajemen STI terhadap proyeksi laporan keuangan STI 
tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian STI dan kesimpulan nilai akhir.  

 
Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR 
juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian 
tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi -asumsi yang digunakan 

dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan 
pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa -peristiwa yang terjadi setelah 
tanggal surat ini. 
Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan 

kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi -informasi lain yang diberikan kepada KR oleh 
Perseroan dan STI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak 
menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi -

informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan STI bahwa mereka 
tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi -informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak 
lengkap atau menyesatkan. 
 

Analisis penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di 
atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil  akhir pendapat KR secara 
material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, 
kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh  ketidakterbukaan informasi sehingga 

data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan. 
 
Karena hasil  dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi -asumsi yang mendasarinya, perubahan 

pada sumber data serta asumsi sesuai  data pasar akan merubah hasil  dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR 
sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil  penilaian dan 
bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan peni laian ini telah 
dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab 

atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, 
diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan 
dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat non -disclaimer 

opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, 
yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan STI. 
 
Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan 

dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan pr osedur-prosedur tertentu atas 
informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan 
dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran 
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hukum. Selanjutnya, KR juga tel ah memperoleh informasi atas status hukum STI berdasarkan anggaran dasar 
STI. 
 

Pendekatan Penilaian yang Digunakan 
 
Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan 
pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba 

rugi komprehensif STI, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki STI. 
Prospek STI di masa yang akan datang KR evaluasi berdasarkan rencana usaha  serta proyeksi laporan keuangan 
yang diberikan oleh manajemen yang telah KR kaji  kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan 
pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (value 

drivers) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan. 
 
Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu “business 

interest” perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan lapor an laba rugi komprehensif) 
yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan 
normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan 
nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan 

laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat 
sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaia n tersebut. 
 

Metode Penilaian yang Digunakan 
 
Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas 
(discounted cash flows [DCF] method) dan metode pembanding perusahaan tercatat di Bursa Efek (guideline 

publicly traded company method). 
 
Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh STI di masa depan 
masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha STI. Dalam melaksanakan penilaian 

dengan metode ini, operasi STI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha STI. Arus kas 
yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto 
yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah tota l nilai kini dari arus kas tersebut. 

 
Metode pembanding perusahaan tercatat di Bursa Efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di 
pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha 
dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai 

data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh STI. 
 
Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam 
penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk 

diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil  yang berbeda.  
 
Selanjutnya nilai -nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan 

pembobotan. 
 
Kesimpulan Penilaian 
 

Berdasarkan hasil  analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan 
mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut penda pat KR, 
nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp53,77 miliar. 
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b. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Akuisisi berdasarkan Laporan No. 00036/2.0162-
00/BS/05/0153/1/IV/2020   tanggal 20 April 2020 

 

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi sebagaimana dituangkan dalam 
laporannya No. 00036/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2020 tanggal 20 April  2020: 
 
Para Pihak dalam Transaksi  

 
Pihak-pihak yang terkait adalah Perseroan, GIP, Suwandi, dan Rendy Ardilles. 
 
Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran 

 
Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi adalah rencana Perseroan untuk melakukan 
akuisisi atas 1.020 lembar saham STI atau setara dengan 51,00% saham STI dengan nilai transaksi sebesar 

Rp51,00 miliar, dimana 207 lembar saham atau setara dengan 10,35% saham STI dengan nilai transaksi sebesar 
Rp 10,35 miliar dari GIP, 670 lembar saham atau setara dengan 33,35% saham STI dengan nilai transaksi 
sebesar Rp33,50 miliar dari Suwandi, dan 143 lembar saham atau setara dengan 7,15% saham STI dengan nilai 
transaksi sebesar Rp7,15 miliar dari Rendy Ardilles. 

 
Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran 
 

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi adalah untuk memberikan 
gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Akuisisi dari aspek keuangan dan untuk 
memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2. 
 

Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok 

 

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi dipersiapkan menggunakan data dan informasi 

sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR 

bergantung pada keakuratan, kehandal an dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas 

status hukum Perseroan dan informasi -informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang 

tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi -informasi tersebut. Segala 

perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil  akhir pendapat KR secara material. KR 

juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta -fakta yang 

menyebabkan informasi -informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh 

karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan 

adanya perubahan data dan informasi tersebut. 

 

Proyeksi laporan keuangan konsolidas ian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh 

manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelahaan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi 

laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, 

tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.  

 

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasil itas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan 

pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Akuisisi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam 

kaitan dengan Rencana Akuisisi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi dan 

bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana 

Akuisisi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi hanya 

ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi bersifat non-

disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat 

rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi 

atas status hukum Perseroan dan STI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan STI. 
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Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Akuisisi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan 

dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur -prosedur tertentu atas 

informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga  tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan 

dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran 

hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan 

menganalisis suatu bentuk transaksi -transaksi lainnya di luar Rencana Akuisisi yang ada dan mungkin tersedia 

untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi -transaksi tersebut terhadap Rencana Akuisisi. 

 

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan 

keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Akuisisi pada tanggal Pendapat 

Kewajaran ini diterbitkan. 

 

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua 

kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Akuisisi. Rencana Akuisisi 
akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta 
keakuratan informasi mengenai Rencana Akuisisi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. 
 

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan 
informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatua n dapat 
menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Akuisisi. 

Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan 
melalui analisis yang tidak lengkap. 
 
KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya 

Rencana Akuisisi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi -
asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran i ni. KR tidak bertanggung jawab untuk 
menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan 
kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka 

pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan 
pendapat kewajaran. 
 

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak 
material terhadap Rencana Akuisisi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan 
kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, 
kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan 

peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah 
tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka 
Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi mungkin berbeda. 
 

Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi  
 

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan 
dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi dari hal -hal sebagai berikut: 
 

I. Analisis atas Rencana Akuisisi; 
II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Akuisisi; dan 
III. Analisis atas Kewajaran Rencana Akuisisi. 
 

Kesimpulan 
 
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi -asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen 

Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Akuisisi 
sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Akuisisi 
adalah wajar. 
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4. DAMPAK KEUANGAN DARI TRANSAKSI 
 
Tujuan laporan posisi keuangan konsolidasian proforma adalah untuk menggambarkan penempatan 

penyertaan 51,000% saham pada STI atas posisi keuangan konsolidasian interim Perseroan untuk periode  
10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019. 
 
Tabel berikut ini menggambarkan Laporan Keuangan Proforma Perseroan yang berasal dari dan dihitung 

berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan yang direviu dan ditandatangani oleh David 
Kurniawan, CPA dengan pendapat telah dikompilasi  dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang 
berlaku. 

 
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma 
 

(dalam Rupiah) 

 Historis Penyesuaian  Proforma 
ASET    

ASET LANCAR    
Kas dan setara kas 30.636.614.988 46.843.184.131 77.479.799.119 
Piutang usaha – pihak ketiga 1.273.292.704 68.136.123.576 69.409.416.280 

Piutang lain-lain – pihak ketiga 447.741.426 1.020.229.333 1.467.970.759 
Persediaan 4.228.550.880 11.412.314.430 15.640.865.310 
Pajak dibayar di muka 826.899.094 - 826.899.094 
Uang muka  332.413.114 912.014.646 1.244.427.760 

Biaya dibayar di muka 1.485.611.777 356.164.690 1.841.776.467 
Biaya ditangguhkan 2.888.852.453 (2.888.852.453) - 

Jumlah Aset Lancar 42.119.976.436 125.791.178.353 167.911.154.789 

    
ASET TIDAK LANCAR    
Biaya dibayar di muka – jangka panjang 2.655.786.253 - 2.655.786.253 

Investasi dalam saham 1.006.204.500 - 1.006.204.500 
Aset tetap – bersih 5.938.009.793 10.353.131.314 16.291.141.107 
Aset pajak tangguhan 2.732.426.860 842.106.618 3.574.533.478 
Aset tak berwujud 205.839.493 - 205.839.493 

Uang jaminan 180.771.000 - 180.771.000 
Aset lain-lain 161.242.083 360.281.361 521.523.444 
Goodwill - 41.434.008.268 41.434.008.268 

Jumlah Aset Tidak Lancar 12.880.279.982 52.989.527.561 65.869.807.543 

JUMLAH ASET 55.000.256.418 178.780.705.914 233.780.962.332 

    
LIABILITAS DAN EKUITAS    

LIABILITAS    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Utang bank jangka pendek - 2.058.876.857 2.058.876.857 

Utang usaha 15.063.000 64.639.861.079 64.654.924.079 
Uang muka penjualan - 3.747.706.601 3.747.706.601 
Utang lain-lain 17.343.135.327 8.188.657.545 25.531.792.872 
Utang pajak 152.091.800 2.328.818.278 2.480.910.078 

Beban masih harus dibayar 2.472.152.199 (1.798.052.650) 674.099.549 
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo  
     dalam satu tahun:    
     Utang bank - 651.982.227 651.982.227 

     Utang pembiayaan konsumen 279.616.692 382.251.297 661.867.989 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 20.262.059.018 80.200.101.234 100.462.160.252 

 
    



   
  
 

32 

 

LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi  
     bagian yang jatuh tempo dalam satu  
     tahun:    

     Utang bank - 1.201.741.270 1.201.741.270 
     Utang pembiayaan konsumen 762.172.602 438.673.538 1.200.846.140 
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja  

     karyawan 1.379.401.919 3.138.187.523 4.517.589.442 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2.141.574.521 4.778.602.331 6.920.176.852 
JUMLAH LIABILITAS 22.403.633.539 84.978.703.565 107.382.337.104 

EKUITAS    

Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada  
     Pemilik Entitas Induk    
Modal saham 14.136.052.824 3.000.000.000 17.136.052.824 

Tambahan modal disetor 57.319.747.176 81.611.147.547 138.930.894.723 
Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja –  
     bersih 334.986.839 - 334.986.839 
Laba yang belum direalisasi atas perubahan  

     nilai wajar aset keuangan yang tersedia  
     untuk dijual  29.704.500 - 29.704.500 
Defisit (39.223.868.460) - (39.223.868.460) 

Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan  
     Kepada Pemilik Entitas Induk 32.596.622.879 84.611.147.547 117.207.770.426 

Kepentingan non-pengendali - 9.190.854.802 9.190.854.802 

JUMLAH EKUITAS 32.596.622.879 93.802.002.349 126.398.625.228 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 55.000.256.418 178.780.705.914 233.780.962.332 
 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma 
 

(dalam Rupiah) 

 Historis  Penyesuaian  Proforma 

PENDAPATAN BERSIH 11.731.948.395 - 11.731.948.395 
BEBAN POKOK PENDAPATAN (3.270.780.374) - (3.270.780.374) 

LABA KOTOR 8.461.168.021 - 8.461.168.021 

Beban penjualan (1.833.552.244) - (1.833.552.244) 
Beban umum dan administrasi  (18.366.964.161) - (18.366.964.161) 

RUGI OPERASI (11.739.348.384) - (11.739.348.384) 
Pendapatan lain-lain – bersih  245.409.332 - 245.409.332 

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (11.493.939.052) - (11.493.939.052) 
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN  

     TANGGUHAN 2.740.556.097 - 2.740.556.097 

RUGI BERSIH PERIODE BERJALAN (8.753.382.955) - (8.753.382.955) 
    
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN    
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi    

     Rugi atas pengukuran kembali aset  
          keuangan yang akan dikategorikan  
          sebagai tersedia untuk dijual  (41.754.000) - (41.754.000) 

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba  
     rugi    
     Pengukuran kembali atas estimasi  
          l iabil itas imbalan kerja karyawan –  

          bersih 24.387.711 - 24.387.711 

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
     SETELAH DIKURANGI PAJAK (17.366.289) - (17.366.289) 
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JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE  
     BERJALAN (8.770.749.244) - (8.770.749.244) 

    
Rugi bersih yang dapat diatribusikan  
     kepada:    

     Pemilik entitas induk (8.753.382.955) - (8.753.382.955) 
     Kepentingan non-pengendali  - - - 

JUMLAH (8.753.382.955) - (8.753.382.955) 

    
Rugi komprehensif yang dapat  
     diatribusikan kepada:    

     Pemilik entitas induk (8.770.749.244) - (8.770.749.244) 
     Kepentingan non-pengendali  - - - 

JUMLAH (8.770.749.244) - (8.770.749.244) 

 
Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma 
 

Laporan posisi keuangan konsolidasian proforma dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian proforma Perseroan dan Entitas Anak disusun guna mencerminkan dampak dari akuisisi saham 
sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1, serta penerapan penyesuaian tersebut terhadap jumlah-jumlah 

historis dalam laporan posisi keuangan konsolidasian proforma Perseroan tanggal 31 Oktober 2019 dan 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma untuk periode yang berakhir pada 
tanggal tersebut. Asumsi -asumsi yang mendasari penyesuaian proforma tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a. Harga saham yang ditawarkan ke masyarakat adalah Rp350 per saham dengan jumlah saham baru yang 
diterbitkan sebanyak 250.000.000 lembar saham 

b. Rincian penerimaan dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan dari hasil  Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan adalah sebagai berikut: 

 
Modal saham 3.000.000.000 
Tambahan modal disetor  

     Agio saham 81.611.147.547 
     Biaya emisi saham 2.888.825.453 

Penerimaan dana 87.500.000.000 

 
c. Sebagian penerimaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan digunakan untuk 

akuisisi saham di STI sebesar Rp51.000.000.000. 

d. Penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan selain untuk akuisisi saham STI 
juga digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja sebesar Rp33.611.147.547. 
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e. Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penawaran 
Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp12,- setiap saham Nilai Nominal Rp12,- setiap saham 

Jumlah Saham 
Nilai Nominal 

(Rp) 
% 

Jumlah 

Saham 

Nilai Nominal 

(Rp) 
% 

Modal Dasar 4.712.017.608 56.544.211.296  4.712.017.608 56.544.211.296  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:       

1. Tee Teddy Setiawan 348.124.440 4.177.493.280 29,552 348.124.440 4.177.493.280 24,378 

2. Steven Samudera 229.403.190 2.752.838.280 19,474 229.403.190 2.752.838.280 16,065 

3. De Souza Warren Alexander 9.955.458 119.465.496 0,845 9.955.458 119.465.496 0,697 

4. Budiman Tjahyadikarta 50.666.856 608.002.272 4,301 50.666.856 608.002.272 3,548 

5. Yeti Aziza 30.558.720 366.704.640 2,594 30.558.720 366.704.640 2,140 

6. Hedy Maria Helena Lapian 17.825.574 213.906.888 1,513 17.825.574 213.906.888 1,248 

7. AKAA d/h RPGI 41.475.366 497.704.392 3,521 41.475.366 497.704.392 2,904 

8. AAA 39.687.930 476.255.160 3,369 39.687.930 476.255.160 2,779 

9. Ferry Budirahardjo 14.725.068 176.700.816 1,250 14.725.068 176.700.816 1,031 

10. MCI 117.800.544 1.413.606.528 10,000 117.800.544 1.413.606.528 8,249 

11. Hasim Sutiono 159.927.774 1.919.133.288 13,576 159.927.774 1.919.133.288 11,199 

12. SC 117.853.482 1.414.241.784 10,005 117.853.482 1.414.241.784 8,253 

13. Masyarakat - - - 250.000.000 3.000.000.000 17,507 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh 
1.178.004.402 14.136.052.824 100,000 1.428.004.402 17.136.052.824 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel 3.534.013.206 42.408.158.472  3.284.013.206 39.408.158.472  

*)  Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, jumlah saham serta nilai nominal sebelum penawaran umum adalah 
berdasarkan Akta Notaris Edward Suharjo Wiryomartani S.H., No. 08 tanggal 5 Desember 2019 yang telah disetujui oleh  
Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0102919.AH.01.02 tanggal 9 Desember 2019. 

 

f. Laporan keuangan historis Perseroan adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Morhan d an 
Rekan dengan laporan No. 00012/2.0961/AU.1/5/1023-1/1/II/2020 tanggal 7 Februari  2020 dengan 
pendapat wajar tanpa modifikasian. 

g. Laporan keuangan STI yang digunakan adalah laporan keuangan STI yang telah diaudit oleh KAP Morhan 

dan Rekan dengan laporan No. 00010/2.0961/AU.1/5/1023-1/1/II/2020 tanggal 6 Februari  2020 dengan 
pendapat wajar tanpa modifikasian. 

h. Transaksi perolehan saham STI dicatat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  

No. 22 tentang “Kombinasi Bisnis” dimana dalam kaitannya dengan hal tersebut,  
1. Aset dan liabilitas yang diperol eh diukur dengan menggunakan nilai wajar sesuai dengan pedoman 

yang dijelaskan di dalam PSAK tersebut. 
2. Selisih lebih antara nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan dengan nilai wajar aset dan 

liabilitas yang teridentifikasi diakui sebagai Goodwill pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 
Proforma. 

 

Perhitungan Goodwill: 
 
Imbalan yang secara efektif dialihkan  51.000.000.000 
Dikurangi    

     Nilai Neto Aset dan Liabilitas teridentifikasi    
     PT Softorb Technology Indonesia    
     - Aset 53.840.868.322  
     - Liabilitas (44.274.876.590)  

Nilai Neto Aset dan Liabilitas teridentifikasi diatribusikan  

     kepada pemilik Entitas Induk  9.565.991.732 

Goodwill  41.434.008.268 

 
i . Kepentingan non pengendali diukur berdasarkan proporsi kepentingan non pengendali. 
j. Asumsi dasar penyesuaian aset tetap dan goodwill menggunakan laporan penilaian aset berwujud, aset 

takberwujud dan liabilitas yang diterbitkan oleh KJPP Kusnanto dan Rekan dalam laporannya  
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No. 00022/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Laporan Penilaian Properti 
Perseroan per tanggal 31 Oktober 2019 yang disusun oleh KJPP Toto Suharto dan Rekan sebagaimana 
tertuang dalam laporannya No. 00079/2.0055-00/PI/10/0060/0/II/2020 tanggal 28 Februari 2020. 

k. Transaksi dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019, dengan demikian tidak ada laba rugi STI yang 
dikonsolidasikan. 

l . Diasumsikan tidak ada perubahan pajak penghasilan terkait asumsi penyesuaian proforma.  
 

5. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 
 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua 
informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang 

cukup, informasi yang dimuat dalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang 
dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan. 
 

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan ini 
termasuk dalam Transaksi Material sesuai dengan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan 
Kegiatan Usaha Utama, dan Transaksi Afil iasi sesuai dengan Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afil iasi dan 
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. 

 
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan ini 
tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara 

kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Suwandi selaku Direktur Perseroan 
serta Pemegang Saham dan Komisaris di STI yang dapat merugikan Perseroan. 
 
6. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM 

 
Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat 
menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat: 
 

Sekretaris Perusahaan 
PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk. 

Garden Shopping Avenue B/08/BA, Central Park 

Podomoro City, RT.15/RW.5 
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan 

Jakarta Barat 11470 
Telepon: +62 21 2986 0750 

Website: https://www.cashlez.com/ 
Email: corsec@cashlez.com 
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IV.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) 

bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Morhan  dan Rekan dengan 
Opini Tanpa Modifikasian dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA. 
 

1. Umum 
 

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa Finansial Teknologi dan 

Pembayaran Digital. Segmen utama Perseroan berfokus pada bidang jasa penyediaan teknologi pembayaran 
milik Perseroan.  
 
Perseroan beralamat di Garden Shopping Avenue B/08/BA, Central Park, Podomoro City, RT.15/RW.5. Tanjung 

Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat – 11470. 
 
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan  

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil  operasi dan prospek usaha Perseroan  
adalah sebagai berikut: 
 

A.  Faktor Eksternal 
1.  Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan 

Kegiatan usaha Perseroan sebagai penyediaan teknologi pembayaran mengakibatkan Perseroan akan 
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung terutama yang 

berkenaan dengan yang menyangkut jasa keuangan. 
 

2.  Persaingan Usaha di Industri Penyedia Teknologi Pembayaran  
Industri jasa finansial teknologi dan digital saat ini sedang mengalami peningkatan seiring dengan 

berkembangnya teknologi dan juga dorongan dari pemerintah untuk mengurangi penggunaan cash 
(cashless transactions). Dengan semakin banyaknya pemain yang masuk ke industri ini mak a 
Perseroan tentu harus berusaha untuk lebih inovatif, lebih efisien dalam segi biaya dan aktif dalam 

menggarap pasar yang ada. 
 
B.  Faktor Internal  

1.  Pendanaan yang dimiliki Perseroan 

Untuk dapat mendukung strategi serta pemasaran yang akan dilakukan Perseroan tentu saja tidak 
terlepas dari pendanaan yang dimiliki Perseroan. Karena dengan ini, maka akan juga mempengaruhi 
seberapa agresif Perseroan dalam industrinya dan seberapa besar pertumbuhan dari Perseroan.  

 
2.  Sumber daya manusia, Produk serta Teknologi 

Ketiga hal tersebut saling berhubungan dalam mempengaruhi kinerja Perseroan. Produk yang dimiliki 
Perseroan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang ada, dimana mereka harus selalu bisa 

mengikuti perkembangan teknologi yang ada supaya Perseroan dapat memberikan produk yang 
terkini dan tentunya lebih membantu para pemilik usaha. 

 
3. Analisis Keuangan 

 
Analisis keuangan disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dengan pendapat Wajar 
Tanpa Modifikasian dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh David K urniawan, CPA. 
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LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN 
 

(dalam Rupiah) 

Keterangan 
31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 2017 

ASET    

ASET LANCAR    
Kas dan setara kas 30.636.614.988 10.418.520.786 5.588.243.893 
Piutang usaha – pihak ketiga 1.273.292.704 891.648.023 289.980.945 
Piutang lain-lain – pihak ketiga 447.741.426 10.441.400 42.544.428 

Persediaan 4.228.550.880 1.257.177.039 1.224.483.846 
Pajak dibayar di muka 826.899.094 197.067.345 321.104.391 
Uang muka  332.413.114 408.311.666 418.859.916 

Biaya dibayar di muka 1.485.611.777 535.135.135 539.759.025 
Biaya ditangguhkan 2.888.852.453 - - 

Jumlah Aset lancar 42.119.976.436 13.718.301.394 8.424.976.444 

    
ASET TIDAK LANCAR    
Biaya dibayar di muka –  jangka panjang 2.655.786.253 89.189.189 174.324.324 

Investasi dalam saham 1.006.204.500 1.047.958.500 1.000.593.000 
Aset tetap – bersih  5.938.009.793 2.223.402.074 2.385.937.959 
Aset pajak tangguhan 2.732.426.860 - - 
Aset tak berwujud 205.839.493 360.499.698 570.709.305 

Uang jaminan 180.771.000 103.500.000 103.000.000 
Aset lain-lain 161.242.083 - - 

Jumlah Aset tidak lancar 12.880.279.982 3.824.549.461 4.234.564.588 

JUMLAH ASET 55.000.256.418 17.542.850.855 12.659.541.032 

    
LIABILITAS DAN EKUITAS    
LIABILITAS    

LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Utang usaha 15.063.000 - - 
Utang lain-lain    
     Pihak ketiga 17.343.135.327 13.493.295.981 5.267.403.005 

     Pihak berelasi  - 1.000.000.000 400.000.000 
Utang pajak 152.091.800 90.010.885 82.314.808 
Beban masih harus dibayar 2.472.152.199 593.317.011 94.397.050 

Obligasi konversi  - 3.337.500.000 3.337.500.000 
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo  
     dalam satu tahun:    
     Utang pembiayaan konsumen 279.616.692 - - 

Jumlah Liabilitas jangka pendek 20.262.059.018 18.514.123.877 9.181.614.863 

    

LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi  
     bagian yang jatuh tempo dalam satu  
     tahun:    

     Utang pembiayaan konsumen 762.172.602 - - 
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja  
     karyawan 1.379.401.919 846.345.855 649.289.292 

Jumlah Liabilitas jangka panjang 2.141.574.521 846.354.855 649.289.292 

JUMLAH LIABILITAS 22.403.633.539 19.360.478.732 9.830.904.155 
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EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)    
Modal saham – nilai nominal Rp12.456 per  

     lembar saham    
Modal dasar – 2.000.000 saham    
Modal ditempatkan dan disetor penuh –  
     1.134.879 pada tanggal 31 Oktober 2019  

     dan 981.323 saham pada tanggal  
     31 Desember 2018 dan 2017 14.136.052.824 12.223.359.288 12.223.359.288 
Tambahan modal disetor 57.319.747.176 16.047.440.712 16.047.440.712 
Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja –  

     bersih  334.986.839 310.599.128 143.229.968 
Laba yang belum direalisasi atas perubahan  
     nilai wajar aset keuangan yang tersedia  

     untuk dijual 29.704.500 71.458.500 24.093.000 
Defisit (39.223.868.460) (30.470.485.505) (25.609.486.091) 

JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) 32.596.622.879 (1.817.627.877) 2.828.636.877 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 
(DEFISIENSI MODAL) 55.000.256.418 17.542.850.855 12.659.541.032 

 
ASET 

 
Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dibandingkan tahun yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2018 

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp55.000.256.418 yang terdiri atas aset 
lancar sebesar Rp42.119.976.436 dan aset tidak lancar sebesar Rp12.880.279.982.    
 
Aset lancar Perseroan pada tanggal 31  Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp28.401.675.042 atau 

sebesar 207,03% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan 
kas Perseroan akibat dari investasi  Sumitomo Corporation pada Perseroan. 
 
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31  Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp9.055.730.521 

atau sebesar 236,78% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena 
peningkatan aset tetap – bersih Perseroan menjadi sebesar Rp5.938.009.793. 
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.542.850.855 yang terdiri atas aset 
lancar sebesar Rp13.718.301.394 dan aset tidak lancar sebesar Rp3.824.549.461. 

 
Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp5.293.324.950 atau 
sebesar 62,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan kas 
Perseroan akibat dari karena peningkatan kas Perseroan akibat dari belum dilakukannya pembayaran 

settlement ke merchant selama 3 hari yakni dari tanggal 29-31 Desember (Sabtu, Minggu, Senin). Sedangkan di 
akhir 2017, pembayaran settlement tidak dilakukan selama 2 hari yakni 30 dan 31 Desember (Sabtu dan 
Minggu). 

 
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp410.015.127 
atau sebesar 9,68% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena 
pengurangan aset lain-lain yaitu Hal ini terutama disebabkan karena pengurangan aset lain-lain yaitu 

penambahan akumulasi depresiasi serta amortisasi atas software yang ada. 
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LIABILITAS 
 

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dibandingkan tahun yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2018 

Total l iabil itas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp22.403.633.539 yang terdiri atas 

l iabilitas jangka pendek sebesar Rp20.262.059.018 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.141.574.521.  
 
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 
Rp1.747.935.141 atau sebesar 9,44% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan 

karena peningkatan utang lain-lain kepada pihak ketiga. 

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 

Rp1.295.219.666 atau sebesar 153,04% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan 

karena peningkatan utang pembiayaan konsumen dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan . 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 

Total l iabil itas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp19.360.478.732 yang terdiri  
atas l iabilitas jangka pendek sebesar Rp18.514.123.877 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp846.354.855. 
 

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 
Rp9.332.509.014 atau sebesar 101,64% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan 
karena meningkatnya utang lain-lain kepada pihak ketiga. 
 

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 
Rp197.065.563 atau sebesar 30,35% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan 
karena peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan. 

 
EKUITAS 
 
Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dibandingkan tahun yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2018 

Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 34.414.250.756 
atau 1.893,36% dibanding dengan 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya investasi 
Sumitomo Corporation pada Perseroan. 

 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 
Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar  

Rp4.646.264.754 atau 164,26% dibanding dengan 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh 
kerugian hasil  operasi Perseroan sebesar Rp4.860.999.414. 

 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA 
 

    
(dalam Rupiah) 

Keterangan 
31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 
(tidak diaudit) 

2018 2017 

PENDAPATAN BERSIH 11.731.948.395 5.983.650.717 8.836.142.226 2.309.659.378 

BEBAN POKOK PENDAPATAN (3.270.780.374) (770.719.758) (942.945.607) (836.136.588) 
LABA KOTOR 8.461.168.021 5.212.930.959 7.893.196.619 1.473.522.790 
  

    Beban penjualan (1.833.552.244) (250.850.833) (496.106.696) (114.982.096) 
Beban umum dan administrasi (18.366.964.161) (10.364.088.122) (13.104.451.243) (12.834.079.788) 

RUGI OPERASI (11.739.348.384) (5.402.007.996) (5.707.361.320) (11.475.539.094) 
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Pendapatan lain-lain bersih 245.409.332 944.522.376 846.361.906 3.288.995.346 
RUGI SEBELUM PAJAK  

     PENGHASILAN (11.493.939.052) (4.457.485.620) (4.860.999.414) (8.186.543.748) 
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN  
     TANGGUHAN                                                                                                                                                                             2.740.556.097 - - - 

RUGI BERSIH PERIODE  
     BERJALAN (8.753.382.955) (4.457.485.620) (4.860.999.414) (8.186.543.748) 

PENGHASILAN KOMPREHENSIF  
     LAIN 

    Pos yang akan direklasifikasi ke  
     laba rugi:     
Laba (rugi) atas pengukuran  

     kembali aset keuangan yang  
     dikategorikan sebagai  
     tersedia untuk dijual (41.754.000) 39.471.250 47.365.500 101.761.500 

Pos yang tidak akan  
     direklasifikasi ke laba rugi:     
Pengukuran kembali atas  

     es timasi liabilitas imbalan  
     kerja  karyawan – bersih  24.387.711 - 167.369.160 143.229.968 

PENGHASILAN (BIAYA)  
     KOMPREHENSIF LAIN  
     SETELAH DIKURANGI – PAJAK  (17.366.289) 39.471.250 214.734.660 244.991.468 

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF  
     PERIODE BERJALAN (8.770.749.244) (4.418.014.370) (4.646.264.754) (7.941.552.280) 

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF  
     PERIODE BERJALAN (8.770.749.244) (4.418.014.370) (4.646.264.754) (7.941.552.280) 
RUGI BERSIH PER SAHAM  

     DASAR (7.925) (4.542) (4.954) (8.343) 

 
Pendapatan Bersih 

Perbandingan Pendapatan bersih untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 
2019 dibandingkan dengan Pendapatan bersih pada tanggal 31 Oktober 2018 
Pendapatan bersih Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 

adalah sebesar Rp11.731.948.395 meningkat sebesar Rp5.748.297.678 atau sebesar 96,07% dibandingkan 
dengan pendapatan bersih pada 31 Oktober 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan 
kuantitas penjualan card reader sehingga menyebabkan kenaikan penjualan sebesar Rp3.334.428 .793 dan 
sisanya adalah kenaikan pendapatan dari transaksi merchant melalui aplikasi dan card reader serta penyewaan 

card reader kepada merchant. 
  
Perbandingan Pendapatan bersih pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan Pendapatan bersih 
pada tanggal 31 Desember 2017 

Pendapatan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 
Rp8.836.142.226 meningkat sebesar Rp6.526.482.848 atau sebesar 282,57% dibandingkan dengan 
pendapatan bersih pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai transaksi 

merchant melalui aplikasi dan card reader. 
 
Beban Pokok Pendapatan 
Perbandingan beban pokok pendapatan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal  

31 Oktober 2019 dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Oktober 2018 
Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 
2019 adalah sebesar Rp3.270.780.374 meningkat sebesar Rp2.500.060.616 atau sebesar 324,38% 
dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada 31 Oktober 20 18. Peningkatan ini terutama disebabkan 

oleh kenaikan penjualan card reader sebanyak 247% serta adanya depresiasi perangkat yang disewakan 
kepada Informa, PT Bank Syariah Mandiri serta PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio).  
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Perbandingan beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan beban pokok 
pendapatan pada tanggal 31 Desember 2017 

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 
sebesar Rp942.945.607 meningkat sebesar Rp106.809.019 atau sebesar 12,77% dibandingkan dengan beban 
pokok pendapatan pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan 
card reader. 

 
Beban Penjualan 
Perbandingan beban penjualan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 
2019 dibandingkan dengan beban penjualan pada tanggal 31 Oktober 2018 

Beban penjualan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 
adalah sebesar Rp1.833.552.244 meningka t sebesar Rp1.582.701.411 atau sebesar 630,93% dibandingkan 
dengan beban penjualan pada 31 Oktober 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan lebih 

aktif dalam melakukan pemasaran produk serta layanan yang ada, seperti melakukan kegiatan pemasaran di 
akun social media Perseroan serta melakukan pengembangan kanal digital (online) ke dalam SEM dan SEO. 
Selain itu, Perseroan juga turut aktif dalam beberapa kegiatan pameran/event seperti  Indonesia Fintech and 
Summit Expo 2019, Franchise and License Expo Indonesia 2019, Indonesia Fintech Show 2019 , serta melakukan 

roadshow di stasiun radio seperti di Yogyakarta serta Makassar. 
 
Perbandingan beban penjualan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan beban penjualan 

pada tanggal 31 Desember 2017 
Beban penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 
Rp496.106.696 meningkat sebesar Rp381.124.600 atau sebesar 331,46% dibandingkan dengan beban 
penjualan pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan komisi yang 

diberikan dimana terlihat dari meningkatnya penjualan card reader dibandingkan periode sebelumnya. 
 
Beban Umum dan Administrasi 
Perbandingan beban umum dan administrasi untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 

31 Oktober 2019 dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada tanggal 31 Oktober 2018 
Beban umum dan administrasi  Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp18.366.964.161 meningkat sebesar Rp8.002.876.039 atau sebesar 77,22% 

dibandingkan dengan beban umum dan administrasi  pada 31 Oktober 2018. Peningkatan ini terutama 
disebabkan oleh kenaikan biaya karyawan yang signifikan yakni sebesar Rp5.039.938.450 karena adanya 
kenaikan jumlah karyawan yang hampir 2 kali  dibandingkan tahun 2018 . 
 

Perbandingan beban umum dan administrasi pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan beban 
umum dan administrasi pada tanggal 31 Desember 2017 
Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 
sebesar Rp13.104.451.243 meningkat sebesar Rp270.371.455 atau sebesar 2,11% dibandingkan dengan beban 

umum dan administrasi pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya 
atas karyawan sebesar Rp569.028.794 karena adanya peningkatan jumlah karyawan . 
 

Pendapatan Lain-Lain Bersih 
Perbandingan pendapatan lain-lain bersih untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Oktober 2019 dibandingkan dengan pendapatan lain-lain bersih pada tanggal 31 Oktober 2018 
Pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk periode 10 (sepul uh) bulan yang berakhir pada tanggal  

31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp245.409.332 turun sebesar Rp699.113.044 atau sebesar 74,02% 
dibandingkan dengan pendapatan lain-lain bersih pada 31 Oktober 2018. Penurunan ini terutama disebabkan 
oleh terdapatnya pendapatan lain-lain di tahun 2018 sebesar Rp712.500.000 terkait dengan kerja sama 

dengan PT Bank Tabungan Pensiun Negara (BTPN) untuk membuatkan mereka point of sale (POS). 
  
Perbandingan pendapatan lain-lain bersih pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 
pendapatan lain-lain bersih pada tanggal 31 Desember 2017 

Pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 
sebesar Rp846.361.906 turun sebesar Rp2.442.633.440 atau sebesar 74,27% dibandingkan dengan 
pendapatan lain-lain bersih pada 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan karena terdapatnya 
penjualan aktiva tetap Perseroan berupa 1 (satu) buah ruko di tahun 2017 . 
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Rugi Bersih Periode Berjalan 

Perbandingan rugi bersih periode berjalan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Oktober 2019 dibandingkan dengan rugi bersih periode berjalan pada tanggal 31 Oktober 2018 

Rugi bersih periode berjalan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhi r pada tanggal  
31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp8.753.382.955 meningkat sebesar Rp4.295.897.337 atau sebesar 96,37% 
dibandingkan dengan rugi bersih periode berjalan pada 31 Oktober 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan 
oleh kenaikan biaya operasional Perseroan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp9.585.577.451 karena 

adanya kenaikan karyawan dan Perseroan juga lebih agresif dalam melakukan pemasaran serta pembukaan 
kantor-kantor perwakilan. Kenaikan biaya tersebut diiringi dengan peningkatan pendapata n bersih sebesar 
Rp3.248.237.062 dan dengan adanya kerugian yang dialami Perseroan maka terdapat pencatatan pajak 

tangguhan sebesar Rp2.740.556.097 (pada tahun 2018, Perseroan masih menerapkan Peraturan Pajak 
Penghasilan (PPH) 46 dimana pembayaran pajaknya  adalah bersifat final. Sedangkan di tahun 2019 telah 
diterapkan PPH 25 dikarenakan omzet yang telah melebihi Rp4.800.000.000). 
 

Perbandingan rugi bersih periode berjalan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan rugi bersih 
periode berjalan pada tanggal 31 Desember 2017 
Rugi bersih periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 
sebesar Rp4.860.999.414 turun sebesar Rp3.325.544.334 atau sebesar 40,62% dibandingkan dengan rugi 

bersih periode berjalan pada 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan 
pendapatan bersih Perseroan di tahun 2018 sebesar Rp6.526.482.848. 
 

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN 
 

    
(dalam Rupiah) 

Keterangan 

31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 2018 2017 
(tidak diaudit) 

Kas  Bers ih Diperoleh Dari  (Digunakan  
     Untuk) Aktivi tas  Operas i  (14.150.939.720) 3.834.685.214 1.649.147.826 (10.844.824.169) 
Arus  Kas  Bersih Diperoleh dari (Digunakan  

     Untuk) Aktivi tas  Investas i  (1.432.505.372) (568.192.358) (348.870.933) 10.480.974.331 
Arus  Kas  Bersih Diperoleh Dari (Digunakan  
     Untuk) Aktivi tas  Pendanaan 35.801.539.294 - 3.530.000.000 502.294.452 

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas 20.218.094.202 3.266.492.856 4.830.276.893 138.444.614 
Kas dan Setara Kas Awal Periode 10.418.520.786 5.588.243.893 5.588.243.893 5.449.799.279 

Kas dan Setara Kas Akhir Periode 30.636.614.988 8.854.736.749 10.418.520.786 5.588.243.893 

 
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi 
Pada tanggal 31 Oktober 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar 

Rp14.150.939.720 dimana sebagian besar kas dipakai untuk membayar karyawan Perseroan yakni sebesar 
Rp12.410.195.740 dan selebihnya adalah untuk pembayaran kantor perwakilan di beberapa kota serta biaya 
operasional Perseroan yang lebih agresif di tahun 2019 ini dengan total Rp12.556.537.792 dan hal ini diiringi 

dengan penerimaan  sejumlah Rp10.573.193.173 (setelah dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok).  
 
Pada tanggal 31 Oktober 2018 kas bersih yang diperoleh dari  aktivitas operasi adalah sebesar Rp3.834.685.214 
dimana sebagian besar kas berupa penerimaan dari aktivitas operasional Per seroan sebesar Rp9.442.811.086 

yang sebagiannya digunakan untuk pembayaran kepada karyawan yakni sebes ar Rp4.604.570.731 sedangkan 
lainnya adalah untuk biaya operasional Perseroan. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari  aktivitas operasi adalah sebesar 

Rp1.649.147.826 dimana sebagian besar kas merupakan penerimaan dari hasil operasional Perseroan sebesar 
Rp8.234.475.148.  
 

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar 
Rp10.844.824.169 dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada karyawan dan biaya 
operasional sebesar Rp12.234.882.266 sedangkan penerimaan dari aktivitas operasional Perseroan adalah 
sebesar Rp2.042.926.627. 
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Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi 
Pada tanggal 31 Oktober 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar 

Rp1.432.505.372 dimana sebagian besar kas digunakan untuk perbaikan kantor perwakilan beserta perabotan 
beserta peralatan kantor sebesar Rp1.593.913.332. 
 
Pada tanggal 31 Oktober 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar 

Rp568.192.358 dimana sebagian besar kas adalah untuk pembayaran renovasi ruko kantor pusat yang berada 
di Jakarta sebesar Rp423.028.682 sedangkan sisanya adalah untuk keperluan pembelian peralatan kantor 
seperti laptop untuk karyawan serta perabotan kantor. 
 

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar 
Rp348.870.933 dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembelian aktiva tetap seperti peralatan kantor 
seperti laptop untuk karyawan serta perabotan kantor. 

 
Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang diperoleh dari  aktivitas investasi adalah sebesar 
Rp10.844.824.169 dimana sebagian besar kas merupakan penerimaan dari hasil  penjualan ruko milik 
Perseroan dengan jumlah sebesar Rp11.513.958.334 dan pengeluaran pembelian aktiva tetap terutama terkait 

dengan server, firewall dan storage sebesar Rp952.024.688. 
 
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan 

Pada tanggal 31 Oktober 2019 kas bersih yang diperoleh dari  aktivitas pendanaan adalah sebesar 
Rp39.508.240.110 dimana sebagian besar kas diperoleh dari pendanaan dari Hasim Sutiono dan Sumitomo 
Corporation. 
 

Pada tanggal 31 Oktober 2018 tidak terdapat aktivitas pendanaan pada Perseroan. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari  aktivitas pendanaan adalah sebesar 
Rp3.530.000.000 yang diperoleh dari pengambilalihan obligasi atas nama Lim Eng Khim oleh Ferry Budihardjo 

sebesar Rp3.530.000.000. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang diperoleh dari  aktivitas pendanaan adalah sebesar 

Rp502.294.452 dimana sebagian besar kas merupakan setoran modal dari PT Reksa Pratama Giranda Investa 
sebesar Rp3.000.000.000 dan adanya obligasi senilai Rp3.337.500.000. Pada tahun 2017 juga Perseroan 
melakukan pelunasan atas hutangnya kepada Bank KEB Hana sebesar Rp5.400.000.000 . 
 

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus terkait dengan siklus usaha Perseroan. 
 

ANALISIS RASIO KEUANGAN 

 

Keterangan 
31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 2017 
RASIO KEUANGAN (X)    
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek 2,08 0,74 0,92 

Aset Tidak Lancar / Liabilitas Jangka Panjang 6,01 4,52 6,52 
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas 2,45 0,91 1,29 
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 0,41 1,10 0,78 
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Defisiensi  

     Modal) 0,69 (10,65) 3,48 
    
RASIO PERTUMBUHAN (%)    

Pertumbuhan Pendapatan Bersih* 96,07 282,57 - 
Pertumbuhan Laba Kotor* 62,31 435,67 - 
Rugi Operasi* 117,31 (50,26) - 
Rugi Bersih Periode Berjalan* 98,52 (41,49) - 

Jumlah Aset 213,52 38,57 (31,75) 
Jumlah Liabilitas 15,72 96,93 (53,37) 
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) 1.893,36 (164,26) 211,55 
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RASIO USAHA (%) 
   Laba Kotor / Pendapatan Bersih 72,12 89,33 63,80 

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan  
     Bersih (97,97) (55,01) (354,45) 
Rugi Bersih Periode Berjalan / Pendapatan  
     Bersih (74,61) (55,01) (354,45) 

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah  
     Ekuitas (Defisiensi Modal) (35,26) 267,44 (289,42) 
Rugi Bersih Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas  
     (Defisiensi Modal) (26,85) 267,44 (289,42) 

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset (20,90) (27,71) (64,67) 
Rugi Bersih Periode Berjalan / Jumlah Aset (15,92) (27,71) (64,67) 

* Rasio tanggal 31 Oktober 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Oktober 2018 
 

Likuiditas 
Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek 
yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, 
semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi l iabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber 

l ikuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan. 
Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Oktober 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 
2017 masing-masing adalah sebesar 2,08x, 0,74x dan 0,92x. 

 
Sumber l ikuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas 
operasi. 

 
Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, 
kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya 
peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus 

mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan deposito yang dijaminkan untuk  terus 
mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus 
meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat l ikuiditas 

Perseroan. 
 
Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki l ikuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan 
pembelanjaan barang modal. 

 
Solvabilitas 
Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi l iabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung 
dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini: 

1. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset); dan 
2. Liabilitas dibagi Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas). 
 

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 
2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah 
sebesar 0,41x 1,10x dan 0,78x. 
 

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 
2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah 
sebesar 0,69x, (10,65)x dan 3,48x. 
 

Imbal Hasil Aset 
Imbal Hasil  Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh 
pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal  

31 Oktober 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-
masing adalah sebesar (15,92)%, (27,71)% dan (64,67)%. 
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Imbal Hasil Ekuitas 
Imbal Hasil  Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh 

pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Oktober 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-
masing adalah sebesar (26,85)%, 267,44% dan (289,42)%. 
 

3. Belanja Modal 
 
Belanja modal Perseroan terdiri dari pembelian peralatan kantor, kendaraan, renovasi bangunan sewa, dan 
bangunan dalam penyelesaian. Belanja modal Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada 

tanggal 31 Oktober 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dam 2017 
adalah sebagai berikut: 
 

(dalam Rupiah) 

Keterangan 
31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 2017 
Biaya Perolehan:    
     Peralatan kantor 827.891.137 186.859.333 1.006.303.601 

     Kendaraan 1.598.500.000 3.650.000 - 
     Renovasi bangunan sewa 766.022.195 158.361.600 - 
     Bangunan dalam penyelesaian - - 278.503.182 

Jumlah 3.192.413.332 348.870.933 1.284.806.783 

  
4. Dampak Kebijakan Pemerintah yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan 

Usaha dan Investasi Perseroan 
 

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap 
kegiatan usaha dan investasi Perseroan. 

 
5. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi yang Mempengaruhi Perseroan 

 

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara 
langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.  
 
6. Kejadian Material Setelah Laporan Keuangan dan Laporan Akuntan Publik 

 
Perseroan menyatakan bahwa tidak ada  kejadian penting Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan 
auditor independen tanggal 7 Februari  2020 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif 
yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil  usaha atas laporan keuangan 

Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018 (tidak 
diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit 
oleh KAP Morhan dan Rekan dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam semua hal yang material yang 

ditandangani oleh David Kurniawan, CPA. 
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V. FAKTOR RISIKO 
 

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati 
mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan 
di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko 
tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya. 
 

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, 
kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko 

utama Perseroan. 
 
A. RISIKO UTAMA 

Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Teknologi Pembayaran 

Bisnis Perseroan merupakan bisnis teknologi pembayaran yang bergerak di bidang jasa yang menyediakan 
solusi bagi Merchant dan menawarkan peningkatan layanan sehingga pelaku usaha dapat mengatur dan 
mengembangkan usaha mereka. Perseroan membuat sistem mPOS (Mobile Point of Sales) sebagai konsep 

sistem pembayaran yang menerima kartu kredit dan kartu debit melalui aplikasi smartphone Android dan 
iOS yang akan terhubung dengan card reader Perseroan menggunakan bluetooth. Bisnis yang Perseroan 
jalankan merupakan bisnis dengan persaingan yang sangat ketat dimana industri yang dijalani oleh 
Perseroan merupakan industri dengan tingkat diferensiasi yang rendah. Persaingan usaha dalam bidang 

jasa bergantung terhadap layanan dan harga. Penambahan satu kompetitor di bid ang jasa yang serupa 
maka dapat mempengaruhi harga dan laba margin yang diterima perusahaan. Persaingan harga dapat 
meningkatkan risiko menurunnya keuntungan dan performa Perseroan. 
 

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
1. Risiko Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi yang terjadi begitu cepat akan memiliki dampak pada perubahan kebutuhan 

pelanggan terhadap penggunaan teknologi itu sendiri. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan 
adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pengembangan produk yang dapat memenuhi 
kebutuhan pelanggan akan dapat menjadi sebuah risiko yang mengakibatkan menurunnya jumlah 
pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan. 

 
2. Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau ti dak melaksanakan 
peraturan OJK, BI atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada 

industri finansial, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan di industri finansial 
yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun OJK dan BI. Ketidakmampuan Perseroan untuk 
mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha 

Perseroan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan. 
 
3. Risiko Terputusnya Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan bekerjasama dengan perusahaan -

perusahaan yang menyediakan metode pembayaran digital seperti OVO dan Go-Pay serta bank agar 

Perseroan dapat mengintegrasikan sistem mPOS miliknya dengan penyedia layanan pembayaran. Jika 

suatu saat pihak-pihak ketiga ini memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dengan Perseroan, 

maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dari berkurangnya 

Merchant yang menggunakan layanan Perseroan. 

 

4. Risiko Operasional 
Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, 
kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang 

berpengaruh negatif pada operasional Perseroan. 
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Risiko operasional bersumber antara lain dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan 
infrastruktur, serta kejadian eksternal. Apabila Perseroan tidak dapat mengendalikan risiko 

operasional dengan baik maka dapat menimbulkan kerugian finansial yang dapat menurunkan ki nerja 
Perseroan. 
 
Apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasional Perseroan tidak 

dikelola dengan baik, maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan dan pada akhirnya 
dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan. 
 
Kelangsungan usaha Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menyikapi 

kemajuan teknologi dan perkembangan standar industri teknologi pembayaran yang dilakukan 
dengan biaya rendah dan secara tepat waktu. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan tidak akan 
mengalami permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru.  

 
5. Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan 
aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan adanya, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 

mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan 
pengikatan dokumen yang tidak sempurna. 
 

Adanya kelemahan aspek yuridis dapat menjadi peluang adanya tuntutan hukum, atau kelemahan 
perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak 
sempurna. 
 

Sebagai perusahaan yang berdiri dalam yuridiksi hukum Indonesia, Perseroan harus selalu tunduk 
terhadap hukum positif di Indonesia, dan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
selaku regulator industri perbankan di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga harus mengikuti segala 
bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat baik yang terkait langsung maupun tidak langsung 

dengan kegiatan usaha Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang 
berlaku dapat mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada 
Perseroan. Apabila tuntutan-tuntutan hukum yang diajukan kepada Perseroan memiliki nilai yang 

material, maka hal tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja keuangan 
Perseroan. 
 

6. Risiko Serangan Keamanan Sistem 

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem informasi dan keamanan perusahaan Perseroan 
harus secara berkala diperkuat dan diperba harui karena adanya ancaman dari peretas. Peretas 
memiliki potensi untuk menembus sistem keamanan pusat Perseroan. Jika peretas dapat melewati 
sistem keamanan Perseroan maka potensi kerugian yang dapat timbul dari terjadinya hal ini akan 

sangat signifikan dan dapat membekukan kegiatan operasional Perseroan. 
 

7. Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi 

Menjaga performa suatu perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang teknologi menjadi suatu 
tantangan tersendiri. Untuk dapat tetap menjaga kondisi keuangan yang dimilikinya, Perseroan harus 
terus mengikuti perkembangan teknologi yang bertumbuh dengan pesat dan meyakinkan investor 
untuk dapat tetap percaya kepada Perseroan mengenai prospek usaha Perseroan kedepannya. Tidak 

tercapainya proyeksi dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Perseroan. 
 

8. Risiko Strategik 

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu 
keputusan strategis serta kegiatan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  
 
Risiko strategik ini antara lain dapat disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi 

Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya 
Perseroan terhadap perubahan eksternal. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan  penyusunan 
strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Perseroan di masa yang akan datang.  
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Apabila hal ini sering terjadi pada Perseroan maka akan berdampak pada pencapaian target bisnis, 
sehingga tidak tercapainya target pendapatan Perseroan. 

 
9. Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan 
(stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Kegaga lan Perseroan dalam menjaga reputasinya 
dimata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap 
Perseroan. 
 

Salah satu sumber menurunnya tingkat kepercayaan adalah adanya publikasi negatif yang terkait 
dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif dari pihak lain terhadap Perseroan. Apabila 
hal tersebut terjadi dalam skala yang besar maka akan menurunkan tingkat kepercayaan dari 

masyarakat menggunakan jasa Perseroan, dan pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan 
Perseroan. 
 
Selain itu reputasi bank secara umum dapat berdampak kepada Perseroan, seperti penarikan secara 

besar-besaran pada suatu bank dapat berimbas juga kepada Perseroan sehingga akan mengganggu 
tingkat l ikuiditas Perseroan. 
 

C. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham 

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk 
saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang 

saham Peseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham 
tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah 
sebagai investasi jangka panjang.   
 

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan  
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara 
luas 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. Hal ini disebabkan antara lain oleh:  
 Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para 

investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;  

 Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;  

 Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;  

 Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena  faktor domestik maupun 
pengaruh pasar modal negara lain;  

 Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri jasa finansial teknologi dan digital , dan 
kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan  

 Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa. 

 

3. Risiko Pembagian Dividen 

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan 
pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di 

masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah 
satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana 
pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk 

tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana 
internal bagi pengembangan usaha. 
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D. RISIKO UMUM 
1. Risiko Ekonomi Makro 

Risiko ekonomi makro adalah risiko yang timbul akibat perubahan, perlambatan atau resesi kondisi 
perekonomian secara keseluruhan. Menurunnya tingkat pertumbuhan PDB, meningkatnya volatil itas 
nilai tukar dan laju inflasi akan berdampak secara langsung terhadap bisnis dan usaha pada suatu 
Negara. Bagi Perseroan yang bergerak dalam industri properti, kondisi perekonomian secara makro 

mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan harga dan permintaan properti.  
 
Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 5,2% dan tahun 2019 
ekspektasi pertumbuhan ekonomi berada diantara kisaran 5,3%. Memanas nya situasi ekonomi antara 

AS dan China yang menyebabkan perang dagang menjadi perhatian khusus yang menyebabkan 
kondisi perekonomian eksternal diperkirakan tidak kondusif. Dari segi moneter, kenaikan suku bunga 
The Fed di tahun 2019  akan lebih terarah da n diprediksikan tidak dalam waktu dekat. Kemudian 

untuk sektor domestik, kondisi defisitnya neraca perdagangan juga menjadi perhatian khusus karena 
berpengaruh secara langsung terhadap volatil itas nilai tukar rupiah, apalagi tahun 2019 merupakan 
tahun poli tik.  
 

2. Risiko Kondisi Politik Indonesia 
Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. 
Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan 

bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung 
ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.  
 

3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga 

Terdapat kemungkinan Perseroan mendapatkan pendanaan yang berasal dari pinjaman bank dengan 
tingkat suku bunga tertentu yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dalam melakukan 
kegiatan usahanya. Di samping jumlah pendanaan, faktor lainnya yang juga menentukan adalah 
jangka waktu pendanaan dan tingkat suku bunga yang diberikan. Apabila terjadi peningkatan tingkat 

suku bunga, beban bunga dapat bertumbuh lebih cepat dari pendapatan usaha Perseroan yang dapat 
memberikan dampak negatif secara material terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan dan 
prospek usaha Perseroan. 

 
4. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing 

Nilai tukar mata asing merupakan nilai tukar mata uang antara dua negara berbeda dan dapat 
berpengaruh terhadap pembayaran saat ini ataupun disaat mendatang. Jika Perseroan memiliki 

hutang terhadap pihak ketiga menggunakan Kurs Amerika Serikat (USD), penguatan Dolar Amerika 
Serikat dan pelemahan Rupiah dapat berimbas secara negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.  
 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN 
USAHANYA. 

 

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO 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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VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN 
AUDITOR INDEPENDEN 

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada  kejadian penting Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan 
auditor independen tanggal 7 Februari  2020 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif 
yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil  usaha atas laporan keuangan 
Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018 (tidak 

diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit 
oleh KAP Morhan dan Rekan dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam semua hal yang material yang 
ditandangani oleh David Kurniawan, CPA. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN 
USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK 
USAHA 

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 
 
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 

 
PT Cashlez Worldwide Indonesia , Tbk. (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Cashlez Worldwide Indonesia, 
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di 

Jakarta Barat. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 12 Januari  2015, yang 
dibuat dibuat dihadapan Novita Puspitarini , S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah:  
(i) memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
(“Menkumham”) sebagaimana ternyata  dalam Surat Keputusannya tertanggal 15 Januari  2015 Nomor AHU-

0001712.AH.01.01.Tahun 2015; (i i) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0004087.AH.01.11.Tahun 
2015 tanggal 15 Januari  2015 (“Akta Pendirian”). 
 
Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai 

berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp12.456.000,- setiap saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 2.000 24.912.000.000 

 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 

   1. De Souza Warren Alexander 125 1.557.000.000 25,000 

2. Steven Samudera 125 1.557.000.000 25,000 

3. Tee Teddy Setiawan 125 1.557.000.000 25,000 

4. William James Suparno 125 1.557.000.000 25,000 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500 6.228.000.000 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel  1.500 18.684.000.000  

 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah 
mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, dan perubahan terakhir kali  sehubungan dengan 

perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan 
ketentuan anggaran dasar perusahaan publ ik sebagaimana diatur di dalam (i) POJK No. IX.J.I; (i i) POJK  
No. 32/2014; dan (i i i) POJK No. 33/2014 termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham  
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk No. 8 tanggal 5 Desember 2019 dibuat dihadapan Edward Suhardjo 

Wiryomartani, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, Akta ma na telah memperoleh persetujuan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0102919.AH.01.02.Tahun 
2019 tanggal 9 Desember 2019, telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0370376 tanggal 9 Desember 2019, 
serta telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asa si Manusia Republik Indonesia 
melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Cashlez Worldwide 

Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0370377 tanggal 9 Desember 2019 dan sekaligus telah terdaftar dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0237671.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 (“Akta No. 8 Tahun 
2019”). 

 
Berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2019, para pemegang saham telah mengambil keputusan sebagai berikut: 

 
1) Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perseroan (Initial Public 

Offering) dan untuk mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.  
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2) Menyetujui untuk peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp24.912.000.000 (dua puluh 
empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupi ah) menjadi sebesar Rp56.544.211.296 (l ima puluh enam 

miliar l ima ratus empat puluh empat juta dua ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah), 
karenanya mengubah ketentuan pasal 4 anggaran dasar Perseroan. 

3) Menyetujui untuk mengubah klasifikas i saham yang semula saham dengan klasifikasi menjadi saham 
tanpa klasifikasi. 

4) Menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp12.456 (dua belas ribu empat 
ratus l ima puluh enam Rupiah) per saham menjadi Rp12 (dua belas Rupiah) per sah am, karenanya 
mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. 

5) Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha Perseroan yang akan diuraikan dalam Anggaran Dasar yang 

dibawah ini. 
6) Menyetujui untuk mengeluarkan saham baru dalam simpanan Perseroan, sehubungan dengan rencana 

Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas Saham (“Penawaran Umum”) yaitu dengan 

menawarkan kepada masyarakat, sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham baru 
yang dikeluarkan dari portepel masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp12 (dua belas 
Rupiah) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak 
banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) yang dapat dikonversi menjadi 300.000.000 (tiga ratus 

juta) lembar saham baru Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham 
Perseroan akan dicatatkan. 

7) Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi da n Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karenanya 
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, 
karenanya memberikan tanda pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) kepada anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris  

Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen yang terdiri dari:  
 
Direksi 
Presiden Direktur  : Tee Teddy Setiawan 

Direktur   : Tan Leny Yonathan 
Direktur            : Suwandi 
 

Dewan Komisaris 
Presiden Komisaris   : Steven Samudera 
Komisaris   : Hira Laksamana 
Komisaris   : Kenji Hasuda  

Komisaris Independen : Stefanus Ade Hadiwidjaja  
Komisaris Independen : Laurentius Firman Wiranata 

 
8) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan-

tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat dan 
penggunaan dana hasil  Penawaran Umum termasuk menandatangani semua perjanjian dan akta -akta 
yang berhubungan dengan Penawaran Umum perdana saham kepada masyarakat dan penggunaan dana 

hasil  Penawaran Umum tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk : 
a) Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain. 
b) Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus  dan/atau dokumen-dokumen lain yang 

dipersyaratkan dalam surat kabar. 

c) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 
d) Menunjuk para profesi penunjang dan lembaga penunjang (termasuk namun tidak terbatas pada 

konsultan hukum, notaris, akuntan publik, penjamin emisi efek, dan biro administrasi efek). 

e)  Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen -
dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bursa Efek Indonesia.  

f) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan kolektif sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral  Efek Indonesia. 

g) Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan pada Bursa Efek yang merupakan saham yang telah 
dikeluarkan dan disetor penuh di Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang 
berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal. 

h) Menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum. 
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i) Memberikan segala informasi dan/atau data terkait dengan proses Penawaran Umum. 
j) Membuat, menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya 

sebagaimana dianggap perlu. 
k) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi -instansi berwenang. 
l) Menentukan peningkatan modal sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I yang akan diterbitkan 

oleh Perseroan.  

m)  Menentukan peningkatan modal dalam akta notaris tersendiri sehubungan dengan pelaksanaan 
Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan. 

9) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 
a) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada 

masyarakat. 
b) Menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal 

disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan. 

10) Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan antara lain guna menyesuaikan dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya mengenai ketentuan anggaran dasar perusahaan 

terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Peng awas Pasar 

Modal) No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum 

Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 

tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 

Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan 

Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keu angan No. 

14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 

Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu. 

 
2. IJIN USAHA 
 
A. DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN  

 
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) Perseroan 

NPWP Perseroan adalah 73.272.717.7-036.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Grogol Petamburan. 
 
2. Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) Perseroan 

Perseroan telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol 

Petamburan sejak tanggal 16 Juni 2015 berdasarkan SKT No. S-3512KT/WPJ.05/KP.0203/2015 tanggal 
16 Juni 2015. 

 
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”) Perseroan 

Perseroan telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol 
Petamburan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan 
SPPKP No. S-2765PKP/WPJ.05/KP.0203/2015 tanggal 22 Oktober 2015. 

 
B. DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH 
 

Surat Keterangan Domisil i  Perseroan (“SKDP”) Perseroan 

Berdasarkan Surat Keterangan Domisil i  Perusahaan No. 109/27.1BU.1/31.73.02.1005/-071.562/e/2018 
tanggal 5 April  2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, diterangkan bahwa alamat Kantor Perseroan berada di Kawasan 

Podomoro City, Garden Shopping Arcade Blok Beaufort No. 8 BA Lantai 2 Jl. Tandung Duren Kav. 5 -9 
RT/RW 07/08, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang 
berlaku sampai dengan tanggal 23 Maret 2020. 
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C. DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN 
PENYELENGGARA OSS 

 
1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”) Perseroan 
 

Perseroan telah memperoleh NIB sebagai bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang 

sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dengan No. 9120601112415 tanggal  
21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 
Penyelenggara Online Single Submission (OSS), dengan rincian sebagai berikut: 

 

Nama KBLI :  Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet 
(e-commerce), Portal WEB dan/atau Platform Digital Dengan 
Tujuan Komersil  

Kode KBLI : 62012, 63122 
Status Penanaman Modal  : Penanaman Modal Asing (PMA) 

 
NIB merupakan identitas Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berla ku selama 

menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
2. Izin Usaha Industri (“IUI”) Perseroan 

 
Perseroan telah memiliki Izin Usaha tertanggal 1 Agustus 2019 berupa IUI yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission 
(OSS) dengan rincian sebagai berikut: 

 
Kode KBLI : 62012 
Nama KBLI :  Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-

commerce) 

Lokasi Usaha : APL Tower Lt. 35 No. 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung 
Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi 
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. 

 
Izin Usaha tersebut telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan 
usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

 

3. Izin Operasional/Komersial Perseroan 
 

Perseroan telah memiliki Izin Operasional/Komersial tertanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single 

Submission (OSS) untuk lokasi usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 
 

Alamat : APL Tower Lt. 35 No. 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 

Kelurahan :  Tanjung Duren Selatan 
Kecamatan : Grogol Petamburan 
Kota : Jakarta Barat 
Provinsi  : DKI Jakarta 

 
Komitmen izin Operasional/komersial yang harus diperoleh oleh Perseroan adalah: 
 

Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik. 
 
Perseroan telah melakukan pemenuhan komitmen dengan memperoleh Tanda Daftar 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik No. 02285/DJAI.PSE/02/2020 tertanggal 19 Februari 2020 yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan rincian 
sebagai berikut: 

 
Nomor Arsip : 1582100372 
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Nama Sistem Elektronik : Cashlez Payment Gateaway 
Jenis Sistem Elektronik :  Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi  

 
D. DIKELUARKAN OLEH BANK INDONESIA 
    

Izin Penyelenggara Payment Gateway 

Perseroan telah memiliki Izin sebagai Penyelenggara Payment Gateaway No. 21/142/DKSP/Srt/B 
tertanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Indoesia dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

1. Melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara Payment Gateway paling lambat 180 (seratus delapan 

puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Pemberian lzin ini dan memberitahukan 
secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai 
Penyelenggara Payment Gateway; 

 
2. Apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat ini 

Saudara belum melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara  Payment Gateway, maka izin yang 
telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku; 

 
3. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam kegiatan Saudara sebagai Penyelenggara 

Payment Gateway sebagaimana dimaksud dalam PBI dan SEBI terkait Penyelenggaraan Pemrosesan 

Transaksi Pembayaran khususnya terkait transparansi jasa sistem pembayaran yang disediakan dan 
tersedianya layanan atau informasi terkait pemrosesan transaksi pembayaran kepada pedagang; 

 
4. Menerapkan prinsip kehati -hatian dalam kegiatan Saudara sebagai Penyelenggara Payment Gateway 

sebagaimana dimaksud dalam PBI dan SEBI terkait Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 
Pembayaran; 

 
5. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia c.q. Departemen 

Surveilans Sistem Keuangan (“DSSK”) sebagaimana diatur dalam PBI dan SEBI terkait Penyelenggaraan 
Pemrosesan Transaksi Pembayaran; 

 

6. Menyampaikan laporan kinerja keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh 
auditor independen kepada Bank Indonesia c.q. DSSK; 

 
7. Apabila Saudara akan melakukan kerjasama dengan penyelenggara teknologi f inansial peer to peer 

lending atau crowd funding, agar Saudara memastikan bahwa penyelenggara tersebut telah terdaftar 
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 

 
8. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Gerbang Pembayaran Nasional 

(National Payment Gateway), Penyelenggara Payment Gateway merupakan salah satu pihak yang 
wajib terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional dengan cara menjadi anggota pada paling 
sedikit 2 (dua) Lembaga Switching. Mengacu pada Pasal 57 PADG No. 19/1 0/PADG/2017 tentang  

Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway), maka Saudara harus terkoneksi dengan 
1 (satu) Lembaga Switching paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh izin dari Bank Indonesia 
dan harus terkoneksi dengan 2 (dua) Lembaga Switching paling lambat 2 (dua) tahun sejak 
memperoleh izin dari Bank Indonesia. 

 
E. SEHUBUNGAN DENGAN KETENAGAKERJAAN 

 

1. Kepesertaan Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 
Berdasarkan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan NIB 
9120601112415 yang dikeluarkan oleh Sistem OSS pada tanggal 21 Januari 2019 diterangkan bahwa 
Perseroan telah tercatat sebagai data potensi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS 
Ketenagakerjaan”), serta Perseroan juga telah tercatat sebagai data potensi dalam program jamian 
kesehatan berdasarkan Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Sistem 
OSS tertanggal 21 Januari  2019 (“BPJS Kesehatan”). 
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2. Peraturan Perusahaan Perseroan 

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Surat Keputusan Nomor: TAR. 219/PHIJSK-PK/PP/II/2020 Tahun 
2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 6 Februari 2020 dengan Nomor Pengesahan: 

219/PHIJSK-PK/PP/II/2020. Peraturan Perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 06 Februari 
2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022, dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan 
Peraturan Perusahaan pada  Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 15/PP/B/II/2020. 

 
3.  Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (“WLKP”) Perseroan 

Perseroan telah melakukan WLKP secara online pada tanggal 24 April  2019 dengan Nomor 

Pendaftaran: 11470.62019.20180222.0-015. Perseroan wajib melaporkan kembali WLKP secara online 
pada tanggal 24 April  2020.  

 
4. Tenaga Kerja Asing 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.023679/MEN/B/IMTA/2018 tentang 
Pemberian Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada PT Cashlez Worldwide Indonesia 
tertanggal 26 Maret 2018, Perseroan telah memiliki Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang 

berlaku 12 (dua belas) bulan sejak 21 Mei 2019 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 
untuk tenaga kerja asing dibawah ini: 

 
Mario Alwyn Setijadi (Kewarganegaraan Australia) 

(i) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing (IMTA): 

: Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan  
No. KEP.023679/MEN/B/IMTA/2018 tentang Pemberian 
Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tanggal 
26 April  2018 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan 

sejak 21 Mei 2019. 

(i i) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) : e-KITAS No. 2C11JB0858-T yang berlaku sampai dengan 
tanggal 21 Mei 2020. 

(i ii) Nomor Induk Orang Asing 

(NIORA) 

: IM2SBX48498 

(iv) Nomor Paspor : PA8328861 yang berlaku sampai dengan tanggal  
2 November 2027 

 

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN  
 
Berikut adalah perkembangan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) 

tahun terakhir: 
 
Tahun 2018 
Tidak terdapat perubahan anggaran dasar 

 
Tahun 2019 
1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Cashlez Worldwide Indonesia No. 1 tanggal  

1 Maret 2019 (“Akta No. 1 tahun 2019”), yang dibuat dihadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn. Notaris 
di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0017581.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Maret 
2019, Daftar Perseroan No. AHU-0053261.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019, dan telah 

diterima dan dicatat perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asas i Manusia Republik 
Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Cashlez 
Worldwide Indonesia No. AHU-AH.01.0178604 tanggal 29 Maret 2019, Daftar Perseroan No. AHU-
0053261.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019. 

 
Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 1 tahun 2019 menyetujui pengalihan saham, 
peningkatan modal, penerbitan saham dan konversi seri saham, maka setelah terlaksananya seluruh 
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proses tersebut susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai  berikut: 
1. Tuan TEE TEDDY SETIAWAN sejumlah 335.380 (tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh) 

saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp4.117.493.280 (empat miliar seratus tujuh belas ribu 
empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) atau setara dengan 
USD335.380 (tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat).  

2. Tuan STEVEN SAMUDERA sejumlah 221.005 (dua ratus dua puluh satu ribu lima) saham seri A dengan 

nilai nominal sebesar Rp2.752.838.280 (dua miliar tujuh ratus l ima puluh dua juta delapan ratus tiga 
puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) atau setara dengan USD221.005 (dua ratus dua 
puluh satu ribu lima Dollar Amerika Serikat). 

3. Tuan DE SOUZA WARREN ALEXANDER sejumlah 9.591 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) 

saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp119.465.496 (seratus sembilan belas juta empat ratus 
enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) atau setara dengan USD9.591 
(sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat). 

4. Tuan BUDIMAN TJAHYADIKARTA sejumlah 48.812 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua belas) 
saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp608.002.272 (enam ratus delapan juta dua ribu dua 
ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau setara dengan USD48.812 (empat puluh delapan ribu delapan 
ratus dua belas Dollar Amerika Serikat). 

5. Nyonya YETI AZIZA sejumlah 29.440 (dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham seri A 
dengan nilai nominal sebesar Rp366.704.640 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat ribu 
enam ratus empat puluh Rupiah) atau setara dengan USD29.440 (dua puluh sembilan ribu empat 

ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat). 
6. Nyonya HEDY MARIA HELENA LAPIAN sejumlah 17.173 (tujuh belas ri bu seratus tujuh puluh tiga) 

saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp213.906.888 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus 
enam ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah) atau setara dengan USD17.173 (tujuh belas ribu 

seratus tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat). 
7. PT AKSELERASI ANDALAN ANAKBANGSA sejumlah 39.957 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus 

l ima puluh tujuh) saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp497.704.392 (empat ratus sembilan 
puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus sembi lan puluh dua Rupiah) atau setara dengan 

USD39.957 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus l ima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat).  
8. PT APLHAPLUS ADHIGANA ASIA sejumlah 38.235 (tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) 

saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp476.255.160 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua 

ratus l ima puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah) atau setara dengan USD38.235 (tiga puluh 
delapan ribu dua ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat). 

9. Tuan FERRY BUDIRAHARDJO sejumlah 14.186 (empat belas ribu seratus delapan puluh enam) saham 
seri A dengan nilai nominal sebesar Rp176.700.816 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu 

delapan ratus enam belas Rupiah) atau setara dengan USD14.186 (empat belas ribu seratus delapan  
puluh enam Dollar Amerika Serikat). 

10. PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA sejumlah 15.356 (l ima belas ribu tiga ratus l ima puluh enam) saham 
seri A dan 98.132 (sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua) saham seri B dengan total nilai 

nominal sebesar Rp1.413.606.528 (satu miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus enam ribu lima 
ratus dua puluh delapan Rupiah) atau setara dengan USD113.488 (seratus tiga belas ribu empat ratus 
delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat). 

11. Tuan HASIM SUTIONO sejumlah 69.455 (enam puluh sembilan ribu empat ratus l ima puluh lima) 
saham seri A dan 84.618 (delapan puluh empat ribu enam ratus delapan belas) saham seri C dengan 
total nilai nominal sebesar Rp1.919.133.288,- (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus  
tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau setara dengan USD154.073 (seratus 

l ima puluh empat ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat). 
12. SUMITOMO CORPORATION sejumlah 58.787 (l ima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh 

tujuh) saham seri A dan 54.752 (l ima puluh empat ribu tujuh ratus l ima puluh dua) saham seri C 

dengan total nilai nominal sebesar Rp1.414.241.784 (satu miliar empat ratus empat belas juta dua 
ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah)  atau setara dengan 
USD113.539 (seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat).  
 

Sehingga seluruhnya sejumlah: 
- 897.377 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham seri A;  
- 98.132 (sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua) saham seri B; 
- 139.370 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) saham seri C; 
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- Dengan total nilai nominal sebesar Rp14.136.052.824 (empat belas miliar seratus tiga puluh enam 
juta l ima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah) yang setara dengan USD1.134.879 

(satu juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat).  
 

Perubahan susunan pemegang saham yang diatur dalam Akta No. 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp12.456,- setiap saham (seri A, B, C) 

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%) 
Modal Dasar 2.000.000 24.912.000.000 

 
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 

   
Saham Seri A 

   
1. Tee Teddy Setiawan 335.380 4.177.493.280 29,552 
2. Steven Samudera 221.005 2.752.838.280 19,474 
3. De Souza Warren Alexander 9.591 119.465.496 0,845 

4. Budiman Tjahyadikarta 48.812 608.002.272 4,301 
5. Yeti Aziza 29.440 366.704.640 2,594 
6. Hedy Maria Helena Lapian 17.173 213.906.888 1,513 
7. AKAA d/h RPGI 39.957 497.704.392 3,521 

8. AAA 38.235 476.255.160 3,369 
9. Ferry Budirahardjo 14.186 176.700.816 1,250 
10. MCI 15.356 191.274.336 1,353 
11. Hasim Sutiono 69.455 865.131.480 6,120 

12. Sumitomo Corporation 58.787 732.250.872 5,180 
  

   
Saham Seri B 

   
1. MCI 98.132 1.222.332.192 8,647 
  

   
Saham Seri C 

   
1. Hasim Sutiono 84.618 1.054.001.808 7,456 

2. SC 54.752 681.990.912 4,824 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.134.879 14.136.052.824 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel  865.121 10.775.947.176 
 

 
2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk No. 8 tanggal  

5 Desember 2019 dibuat dihadapan Edward Suhardjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, 
Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0102919.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, 
telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0370376 tanggal 9 Desember 2019, serta telah 

diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Cashlez Worldwide 
Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0370377 tanggal 9 Desember 2019 dan sekaligus telah terdaftar dalam 

Daftar Perseroan No. AHU-0237671.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 (“Akta No. 8 Tahun 
2019”). 
 
Berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2019, para pemegang saham telah mengambil keputusan sebagai berikut: 

 
1) Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perseroan (Initial Public 

Offering) dan untuk mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka. 
2) Menyetujui untuk peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp24.912.000.000 (dua 

puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) menjadi sebesar Rp56.544.211.296 (l ima 
puluh enam miliar l ima ratus empat puluh empat juta dua ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh 
enam Rupiah), karenanya mengubah ketentuan pasal 4 anggaran dasar Perseroan. 

2) Menyetujui untuk mengubah klasifikasi saham yang semula saham dengan klasifikas i menjadi saham 
tanpa klasifikasi. 

3) Menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp12.456 (dua belas ribu 
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empat ratus l ima puluh enam Rupiah) per saham menjadi Rp12 (dua belas Rupiah) per saham, 
karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. 

4) Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha Perseroan yang akan diuraikan dalam Anggaran Dasar yang 
dibawah ini. 

5) Menyetujui untuk mengeluarkan saham baru dalam simpanan Perseroan, sehubungan dengan 
rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas Saham (“Penawaran Umum”) 

yaitu dengan menawarkan kepada masyarakat, sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) 
lembar saham baru yang dikeluarkan dari portepel masing-masing saham tersebut dengan nilai 
nominal Rp12 (dua belas Rupiah) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran disertai dengan 
penerbitan Waran Seri I sebanyak banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) yang dapat 

dikonversi menjadi 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham baru Perseroan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan 
Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan. 

6) Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Oleh k arenanya 
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, 
karenanya memberikan tanda pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) kepada anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris  Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen yang terdiri dari:  
 

Direksi 

Presiden Direktur : Tee Teddy Setiawan 
Direktur   : Tan Leny Yonathan 
Direktur           : Suwandi 
 

Dewan Komisaris 
Presiden Komisaris  : Steven Samudera 
Komisaris  : Hira Laksamana 
Komisaris  : Kenji Hasuda  

Komisaris Independen : Stefanus Ade Hadiwidjaja  
Komisaris Independen : Laurentius Firman Wiranata 

7) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan-

tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat dan 
penggunaan dana hasil  Penawaran Umum termasuk menandatangani semua perjanjian dan akta -akta 
yang berhubungan dengan Penawaran Umum perdana saham kepada masyarakat dan penggunaan 
dana hasil  Penawaran Umum tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk : 

a) Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain. 
b) Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang 

dipersyaratkan dalam surat kabar. 
c) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 

d) Menunjuk para profesi penunjang dan lembaga penunjang (termasuk namun tidak terbatas pada 
konsultan hukum, notaris, akuntan publik, penjamin emisi efek, dan biro  administrasi efek). 

e)  Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau 

dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bursa Efek Indonesia.  
f) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan kolektif sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral  Efek Indonesia. 
g) Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan pada Bursa Efek yang merupakan saham yang 

telah dikeluarkan dan disetor penuh di Perseroan dengan memperhatikan peraturan 
perundangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal. 

h) Menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum. 

i) Memberikan segala informasi dan/atau data terkait dengan proses Penawaran Umum. 
j) Membuat, menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya 

sebagaimana dianggap perlu. 
k) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi -instansi berwenang. 

l) Menentukan peningkatan modal sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I yang akan 
diterbitkan oleh Perseroan.  

m)  Menentukan peningkatan modal dalam akta notaris tersendiri sehubungan dengan pelaksanaan 
Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan. 
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8) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 
a) Menentukan kepastian jumlah saham ya ng dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada 

masyarakat. 
b) Menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal 

disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan. 
9) Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasa r Perseroan antara lain guna menyesuaikan dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya mengenai ketentuan anggaran dasar perusahaan 
terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar 
Modal) No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum 
Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 

tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 

Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK .04/2014 tentang Direksi 
dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang 
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tenta ng Perubahan Atas Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan 

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 
 

Perubahan susunan pemegang saham yang diatur dalam Akta No. 8 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp12,- setiap saham 

Jumlah Saham  Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 4.712.017.608 56.544.211.296  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
1. Tee Teddy Setiawan 348.124.440 4.177.493.280 29,552 

2. Steven Samudera 229.403.190 2.752.838.280 19,474 

3. De Souza Warren Alexander 9.955.458 119.465.496 0,845 

4. Budiman Tjahyadikarta 50.666.856 608.002.272 4,301 

5. Yeti Aziza 30.558.720 366.704.640 2,594 

6. Hedy Maria Helena Lapian 17.825.574 213.906.888 1,513 

7. AKAA d/h RPGI 41.475.366 497.704.392 3,521 

8. AAA 39.687.930 476.255.160 3,369 

9. Ferry Budirahardjo 14.725.068 176.700.816 1,250 

10. MCI 117.800.544 1.413.606.528 10,000 

11. Hasim Sutiono 159.927.774 1.919.133.288 13,576 

12. SC 117.853.482 1.414.241.784 10,005 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.178.004.402 14.136.052.824 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel  3.534.013.206 42.408.158.472  

 
4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 

 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah 
sebagai berikut: 
 

Dewan Komisaris   Direksi   
Presiden Komisaris  : Steven Samudera Presiden Direktur : Tee Teddy Setiawan 
Komisaris  
Komisaris 

Komisaris Independen  
Komisaris Independen  

: 
: 

: 
: 

Hira Laksamana 
Kenji Hasuda 

Stefanus Ade Hadiwidjaja 
Laurentius Firman Wiranata 

Direktur 
Direktur 

: 
: 

Tan Leny Yonathan 
Suwandi 

 

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014. 
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Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah 
sebagai berikut: 

1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik 
untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten ata u 
Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.  

2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan anggaran dasar.  

3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati -hatian.  

4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.  

5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi 

terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.  
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (l ima) tahun. 

 
Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: 
 
U  
 

DEWAN KOMISARIS 

 

 

Presiden Komisaris : Steven Samudera 
Warga Negara Indonesia, 45 tahun 

 
Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Keputusan 
Rapat No. 8 Tanggal 5 Desember 2019 
 

Memperoleh gelar Bachelor of Commerce di Curtin University 
 
Pengalaman kerja:  
 1991-1999  PT Colliers Jardine Indonesia (Finance and Marketing) 

 1999-2000 PT Daya Dimensi Indonesia (Account Manager) 

 2000-sekarang PT Mobile Sarana Sentosa (Presiden Direktur) 

 2015-sekarang Presiden Komisaris Perseroan 

 

 

Komisaris : Hira Laksamana 
Warga Negara Indonesia, 47 tahun 
 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Keputusan Rapat  

No. 8 Tanggal 5 Desember 2019. 
 
Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Edith Cowan 

University 
 
Pengalaman kerja:  
 1995-1996 KPMG Int’l Public Accounting Firm (Auditor) 

 1996-1998 PT Bank Papan Sejahtera (Financial Controller) 

 2000 New Zealand Bank (Credit Analyst) 

 2001 PT Bank Mandiri Indonesia Tbk (New Core Banking 

System Associate Project Manager) 

 2001-2002 PT Bank Danamon Tbk (ICBS Associate Project 

Manager) 

 2002-2003 PT Bank Danamon Tbk (Oracle Data Warehouse  

Associate Project Manager) 
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 2003-2005 PT Bank Danamon Tbk (MIS Head) 

 2006- 2010 PT Bank Danamon Tbk (Card & Cosumer Mass Market 

Business Planning Head) 

 2010-2012 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Strategy and 

Financial Analysis Department Head) 

 2012-2015 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Capital & Investment 

Department Head) 

 2015-sekarang PT Mandiri Capital Indonesia (Direktur Keuangan) 

 2019-sekarang Komisaris Perseroan 

 

Komisaris : Kenji Hasuda 
Warga Negara Jepang,  52 tahun 
 

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Keputusan Rapat  
No. 8 Tanggal 5 Desember 2019. 
 
Memperoleh gelar Bachelor of Law dari Hokkaido University 

 
Pengalaman kerja:  
 1990 Sumitomo Corporation (General Product Department) 

 1992-2003 Sumitomo Dubai Office (Tires/construction 

machinery/textile/chemichal etc) 

 2008-2012 Dunlop Tires CIS (DIrektur) 

 2015-2019 Shaheen Tyres Company (Direktur) 

 2019-sekarang Sumitomo Corporation (Assistant Manager Mobility 

Service Business Department) 

 2019-sekarang Komisaris Perseroan 

 

 

Komisaris Independen : Stefanus Ade Hadiwidjaja 

Warga Negara Indonesia, 40 tahun 
 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Keputusan Rapat  
No. 8 Tanggal 5 Desember 2019. 

 
Memperoleh gelar Master of Business Administration dari  The Wharton School, 
Univeristy of Pennsylvania 

 
Pengalaman kerja:  
 2002-2003 Federal International Finance-Subsidiary of Astra 

International (Business Development Associate) 

 2004 IBM Indonesia (Teritory Services Leader) 

 2005-2006 Boutique Strategy Consulting Firm Founded by 

Former M. Kinsey”s Consulting di SKHA Consulting 

(Senior Consultan) 

 2006-2008 Financial and Management Consulting Firm 

Partnering with Booz Allen, Led by Former Finance 

Minister 

 2010-2013 The Boston Consulting Group (Project Leader) 

 2013-sekarang Creador, Regional Private Equity Firm-Southeast Asia 

and South Asia (Presiden Direktur)  

  2019-sekarang Komisaris Independen Perseroan 
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Komisaris Independen : Laurentius Firman Wiranata  
Warga Negara Indonesia, 47 tahun 

 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Keputusan Rapat  
No. 8 Tanggal 5 Desember 2019. 
 

Memperoleh gelar Master of Science in Operation Research Engineering di 
Stanford University 
 
Pengalaman kerja:  

 1996-1997 Citibank, N.A (Management Associate Global 

Relationship Banking) 

 1997-1998 Credit Lyonnais Securities Asia (Executive Investment 

Banking) 

 1999-2002 PT Inti Data Utama (Co-Founder and Business 

Development Manager) 

 2003-2008 Moneta Capital Jakarta (Director Corporate Finance & 

Advisory) 

 2008-2016 PT Panin Asset Management (EVP - Portfolio 

Manager) 

 2017 Star Investment (EVP - Portfolio Manager) 

 2018-sekarang PT Graha Dana Bersama (Co-founder dan Presiden 

Direktur) 

 2019-sekarang Komisaris Independen Perseroan 

 
DIREKSI 
 

 

Presiden Direktur : Tee Teddy Setiawan 
Warga Negara Indonesia, 40 tahun 
 

Menjabat sebagai Presiden Direktur  Perseroan sejak 2015 
 
Memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration  dari  The 
University of Arizona 

 
Pengalaman kerja:  
 2000-2001  Lisa Frank Inc (Marketing Analyst) 

 2002-2003  PT Fideral International Finance Astra International 

(Financial Subsidiary) 

 2003-2006  PT Bank ANZ Indonesia (Project Coordinator- Credit 

Card Center) 

 2006-2007 PT Bank International Indonesia Tbk – sekarang PT 

Bank Maybank Indonesia Tbk(Senior Manager System 

and Operation Department Head) 

 2008-2009 PT Bank International Indonesia Tbk – sekarang PT 

Bank Maybank Indonesia Tbk (Merchant Operation 

Head) 

 2009-2011 PT Bank International Indonesia Tbk – sekarang PT 

Bank Maybank Indonesia Tbk (Head of Business 

Process Improvement) 

 2011-2012 Strategic development Head 

 2012 PT Visa Worldwide Indonesia (Director Merchant 

Sales and Solution) 

 2015-sekarang Founder dan Presiden Direktur Perseroan 
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Direktur : Tan Leny Yonathan 
Warga Negara Indonesia, 39 tahun 

 
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019 
 
Memperoleh gelar Diploma Teologi di Sekolah Tinggi Theologi Ecclesia  

 
Pengalaman kerja:  
 2000-2001 PT Sarana Proteindo Perintis Tama (Finance Officer) 

 2001-2002 PT Hexana Semesta (Sekretaris Direktur) 

 2002-2004 PT Bank OCBC NISP Tbk (Coordinator of Vendor & 

Expenses Management) 

 2005-2006 PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Head of Purchasing) 

 2007-2009 PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Head of Franchise & 

Branch Channel Management) 

 2009-2011 PT Bank Permata Tbk (Head of Business Analytic) 

 2011 PT Bank ANZ Indonesia (Head of Branch and Portfolio 

Development) 

 2013-2014 PT Catur Sentosa Adiprana (GM Strategic Planning) 

 2015-2016 PT Bank Permata Tbk (VP Performance Management 

Office and Business Excellent) 

 2016 PT Bank Permata Tbk (VP Business Process Re-

engineering) 

 2016-2018 Bank Ganesha Tbk (Division Head - CEO Office) 

 2018 PT. Espay Debit Indonesia Koe (Direktur-Enterprise 

Project Management Office) 

 2019-sekarang Direktur Sales dan Marketing Perseroan 

 

 

Direktur : Suwandi 
Warga Negara Indonesia, 38 tahun 

 
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019 
 

Memperoleh gelar Bachelor of Arts (Hons) di INTI College Subang Jaya 
 
Pengalaman kerja:  
 2003-2004 PT Baja Agung Kharisma Utama (Sales Executive) 

 2004-2006 PT Value Plus Indonesia (Marketing Executive) 

 2006-2008 PT IFCA Consulting Indonesia (Account Executive) 

 2008-2011 PT Softorb Technology Indonesia (Sales Manager) 

 2011-2013 PT Softorb Technology Indonesia (Direktur Sales dan 

Marketing) 

 2013-2017 PT Softorb Technology Indonesia (Deputy-Presiden 

Direktur) 

 2017-2019 PT Softorb Technology Indonesia (Presiden Direktur) 

 2019-sekarang Direktur Keuangan Perseroan 

 
Dasar penetapan gaji  dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan 
Perseroan. Jumlah gaji  dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018 dan 2017 adalah masing masing sebesar Rp2.154.396.296, Rp1.754.447.472 dan Rp2.528.302.944. 
 
Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (l ima) tahun sejak pengangkatan.  
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5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN  
 

Director
Finance & HR

 
Finance & 

Accounting

 
Director

Sales & Marketing

 
Chief Technology 

Officer

 
Chief Operations 

Officer
 

 
Financial Planning

 
HR & GA

 
National Sales 

Head

 
Marketing & 
Promotion

 
Product Delivery

 
Business 

Intellegence

 
Front End & User 

Experience

 
IT Support 
Production

 
Legal

 
Operation 

Improvement

 
Operation & 

Service Excellent

 
Risk Management

 
Back End Service & 
System Excellent

RUPS
(Rapat Umum 

Pemegang Saham)

 
Board Of 

Commisioner
 

 
Corporate 
Secretary

 
Internal Audit

 
Audit Committee

 
President Director

Nomination and 
Remuneration Committee

 

 
 

6. TATA KELOLA PERSEROAN 
 
Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. 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 dan 
implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan. 

 
Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang diterapkan oleh 
Perusahaan sebagai berikut: 
 

1. Transparansi 
Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan 
penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku 
kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik 

penyelenggaraan usaha yang sehat. 
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2. Akuntabilitas 
Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja 

Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien. 
 

3. Pertanggungjawaban 
Yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai -

nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. 
 

4. Kemandirian 
Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan 

kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan nilai -nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan 
usaha yang sehat. 

 
5. Kewajaran 

Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang 
timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip 

dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. 
 

Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) kali  setiap 
1 (satu) bulan. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali  
yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah 
melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan 

dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. 
 
Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, Dewan 
Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.  

 
Direksi 
Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali  setiap 1 (satu) 

bulan. Selama tahun 2019, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali  yang 
seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. 
 
Komite Audit 

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.  55/2015 
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris  PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk.  
No. 094/SK/CASHLEZ/XII/2019 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 9 Desember 2019 dengan 
susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu: 

 

Ketua : Stefanus Ade 
Hadiwidjaja 

Riwayat singkat Ketua Komite Audit dapat dil ihat pada halaman 64 
subbab Manajemen dan Pengawasan Perseroan. 

Anggota : Laurentius 
Firman Wiranata 

Riwayat singkat Anggota Komite Audit dapat dil ihat pada halaman 65 
subbab Manajemen dan Pengawasan Perseroan. 

Anggota : Shiery Wirawan Warga Negara Indonesia, 42 tahun, menjabat sebagai Anggota 
Komite Audit Perseroan sejak tanggal 9 Desember 2019. Memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari UNIKA Atmajaya. Memiliki 
pengalaman kerja sebagai Tax Supervisor di PT Virgo (1999-2000), 
Auditor di Deloitte Touche Tohmatsu (2001-2002), Manager di 

Pricewaterhouse Coopers (2003-2010), Self Employed Consultant 
(2011-sekarang) & Anggota Komite Audit Perseroan (2019-sekarang) 

 
Masa tugas anggota Komite Audit 5 (l ima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan 
Komisaris. 
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Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang 
mengatur hal – hal sebagai berikut: 

 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik 

kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait 
dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik; 

 Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik; 
 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendap at antara manajemen dan 

Akuntan atas jasa yang diberikannya; 

 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada 

independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee; 
 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan 

tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 
 Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika 

Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; 
 Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntasi dan pelaporan keuangan Perseroan atau 

Perusahaan Publik; 

 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan 

kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan 
 Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.  

 
Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut: 
 Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, 

aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan; 

 Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit 

internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tuga s dan tanggung jawab Komite Audit; 
 Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan 

tugasnya (jika diperlukan); dan  
 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. 

 

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota 
Komite Audit. 

 
Unit Audit Internal 

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, 
sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015. 
 
Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana 

termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk.  
No. 093/SK/CASHLEZ/XII/2019 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 9 Desember 2019, Direksi 
Perseroan mengangkat Meilina Chow sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan. 

 
Ketua : Meilina Chow Warga Negara Indonesia, 37 tahun, menjabat sebagai ketua unit audit internal 

Perseroan sejak 9 Desember 2019. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
Akuntansi dari Universitas Padjadjaran. Memiliki pengalaman kerja sebagai 
Senior Auditor di Pricewaterhouse Coopers  (2004-2007), Financial Planinng 

and Analyst Manager di PT Bank International Indonesia Tbk – sekarang  
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2007-2008), Product Support Senior 
Manager di PT Bank International Indonesia Tbk – sekarang PT Bank Maybank 
Indonesia Tbk (2008-2011), Finance and Budget Project Leader di PT WOM 

Finance (2012-2013), Strategic Performance Manager di PT Gunung Sewu 
Kencana (2014-2015), Finance, Accounting and Tax Manager di  
PT Baramutiara Prima (2015-2018), CFO di PT Tunas Titan Maju (2018), Vice 

President Finance, Accounting and Tax Perseroan (2019) dan Internal Audit 
Head Perseroan (2019-sekarang). 
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Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi: 
 Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik 

yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan 

assurance dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara 
efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang 
saham; 

 Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil  analisis risiko yang 

dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis; 

 Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai 

dengan kebijakan perusahaan; 
 Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi da n efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: 

Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya;  
 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua 

tingkat manajemen; 
 Membuat laporan hasil  audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan 

Komisaris dan/atau Komite Audit; 

 Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (corrective action) perbaikan yang 

telah disarankan; 
 Bekerja sama dengan Komite Audit; 

 Melakukan fungsi koordinasi dengan grup internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit 

sendiri; 
 Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direksi, 

Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan  
 Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.  

 

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain: 
 Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan 

sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit 
serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit; 

 Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaa n, dan meminta keterangan 

dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara l isan, tertulis, ataupun real time; 
 Melakukan verifikasi dan uji  kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan 

penilaian efektivitas s istem yang diauditnya; 
 Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil  laporan;  

 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. 

 
Pengelolaan Risiko 
Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:  
1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan;  

2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan Standard 
Operating Procedure (SOP);  

3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi -potensi risiko yang dihadapi oleh 
Perseroan;  

4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan 
dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja. 

 

Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil  analisa atas hasil  dari penerapan 
pengelolaan risiko Perseroan. 
 
Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (Standard Operating 

Procedure) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.  
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Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 
Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK  

No. 35/2014, berdasarkan Surat Penunjukan Corporate Secretary No. 096/SK/CASHLEZ/XII/2019 tanggal  
10 Desember 2019 Perseroan telah menunjuk Tisna Ayu Oktavianty sebagai Sekretaris Perseroan (Corporate 
Secretary). 
 

Tisna Ayu Oktaviany selaku Sekretaris Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia, berumur 27 tahun 
memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro dan gelar Magister Hukum dari Universitas 
Trisakti  memiliki pengalaman kerja sebagai Human Capital Developtment Program di PT Bank Artha Graha 
International Tbk (2014-2015), Senior Staff Corporate Secretary di PT Bank Artha Graha International Tbk 

(2015-2017), Supervisor Corporate Secretary di PT Clipan Finance Indonesia Tbk (2019), Junior Manager 
Corporate di PT Nortcliff Citranusa (2019), dan Corporate Secretary Perseroan (2019-sekarang) . 
 

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi: 
 Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di 

bidang Pasar Modal; 
 Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 
 Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:  

a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web 

Perusahaan; 
b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; 
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; 
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 

e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.  
 Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa 

Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya; 
 Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib 

menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi 

kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan 
perundang-undangan; 

 Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan 

dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten 
atau Perusahaan Publik; 

 Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, 

Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan; 
 Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi; 

 Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi 

resmi Perusahaan; 
 Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan mencatat Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, 

dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi; 
 Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perusahaan secara umum; 

 Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG; 

 Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perusahaan; 

 Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal 

yang berkaitan dengan kondisi perusahaan: 

a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited); 
b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report); 
c. Informasi Fakta Materi; 
d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll); 

dan 
e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. 
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Alamat Sekretaris Perusahaan : Garden Shopping Avenue B/08/BA, Central Park 

  

Podomoro City, RT.15/RW.5 

  
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan 

  Jakarta Barat 11470 
No. Telepon : +62 21 2986 0750 
Website : https://www.cashlez.com/ 

Alamat E-mail  : corsec@cashlez.com 
  
Komite Nominasi dan Remunerasi 
Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK  

No. 34/2014. Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris 
Perseroan, Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Nominasi dan 
Remunerasi No. 95/SK/CASHLEZ/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 menetapkan Komite Nominasi dan 

Remunerasi sebagai berikut: 
 

Ketua : Laurentius Firman Wiranata Riwayat singkat Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi  dapat 
dil ihat pada halaman 65 subbab Manajemen dan Pengawasan 
Perseroan. 

Anggota : Steven Samudera Riwayat singkat Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi  dapat 

dil ihat pada halaman 63 subbab Manajemen dan Pengawasan 
Perseroan. 

Anggota : Mario Alwyn Setijadi  Warga Negara Australia, 41 tahun, memperoleh gelar Bachelor of 
Commerce di Macquarie University. Memiliki pengalaman kerja 
sebagai Money Market & Derivatives Officer di St. George Bank 

Sydney (2007-2009), Post Settlement Investigation Officer di ANZ 
Bank Melbourne (2010-2015), Business Analyst – Deal Processing 
& Settlement di ANZ Bank London (2015-2016), Business Analyst 
– Global Market Operations di ANZ Bank Manila & Melbourne 

(2016-2018), Vice President – HR & GA Perseroan (2018-
sekarang) 

 
Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut: 

 Terkait dengan Kebijakan Remunerasi : 
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 

1. Struktur remunerasi; 
2. Kebijakan atas remunerasi; dan 
3. Besaran atas remunerasi. 

- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang 
diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 

- Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.  
- Struktur remunerasi  dapat berupa: 

2. Gaji; 
3. Honorarium; 
4. Insentif; dan/atau 

5. Tunjangan bersifat tetap dan/atau variabel. 
- Penyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan: 

1. Remunerasi berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik 
sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya; 

2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 
dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik; 

3. Target Kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 
dan 

4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable. 
- Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh komite paling kurang 1 kali  dalam  

1 tahun. 
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7. SUMBER DAYA MANUSIA 
 

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan 
tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan 
sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara: 
i . Mengikutsertakan kayawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan. 

ii . Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam 
pencapaian target hasil  usaha dan keuntungan maksimal. 

 
Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji  

memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji  dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk 
seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasil itas kesehatan, pembayaran lembur diberikan 
kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan 

dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan. 
 
Berikut ini adalah komposisi  karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status 
dan masa kerja. 

 
Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen 

 

No. Jenjang Manajemen 
31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 2017 

1. Non – Staff 11 2 3 
2. Staff 30 10 2 

3. Officer 40 28 23 
4. Manager 16 9 7 
5. Senior Manager 6 1 2 
6. AVP 3 2 3 

7. VP 3 2 - 
8. Chief 3 2 2 
9. Komisaris 3 3 - 

Jumlah 115 59 42 

 
Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 

No. Jenjang Pendidikan 
31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 2017 

1. S2 – S3 9 5 5 
2. S1 86 43 29 
3. Diploma 6 4 3 
4. SMP – SMU 14 7 5 

Jumlah 115 59 42 

 
Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia 

 

No. Jenjang Usia 
31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 2017 

1. ≤ 20 tahun 4 - - 
2. 21 – 30 tahun 66 38 23 
3. 31 – 40 tahun 30 14 16 
4. 41 – 50 tahun 12 6 3 

5. ≥ 51 tahun 3 1 - 

Jumlah 115 59 42 
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Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status 
 

No. Status Karyawan 
31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 2017 

1. Tetap 61 34 32 
2. Tidak Tetap 54 25 10 

Jumlah 115 59 42 

 

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, jumlah karyawan Perseroan berjumlah 115 (seratus l ima belas) 
orang. 
 

 

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila 
karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.  

 
Perseroan telah memperoleh izin untuk mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing sebagai berikut: 

 

No. Nama Negara Asal No Izin 

1. Mario Alwyn Setijadi  Australia Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 
KEP.023679/MEN/B/IMTA/2018 tentang Pemberian Izin 

Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tanggal 26 April  
2018 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 21 Mei 
2019. 
 

e-KITAS Nomor: 2C11JB0858-T yang berlaku sampai dengan 
tanggal 21 Mei 2020. 

 
Serikat Pekerja 
Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan Perseroan. 

 
8. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ASOSIASI 

 
Shoppertise Sdn. Bhd. 

Berdasarkan Daftar Penjatahan Shoppertise, Pengembalian Penjatahan Shoppertise tertanggal  
4 Maret 2016, Keputusan Tertulis Anggota Pemegang Saham Shoppertise tertanggal 4 Maret 2016 dan 
Keputusan Tertulis Direksi Shoppertise tertanggal 4 Maret 2016, 9.335 (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh 
lima) lembar atau 12,50% (dua belas koma lima nol persen) saham biasa Shoppertise Sdn. Bhd. diberikan 

kepada Perseroan pada 4 Maret 2016. Berikut adalah resume terjemahan tidak resmi Memorandum Of 
Opininon On The Corporate Information Of Shoppertise Sdn. Bhd. (Company No. 1064096 -H)  
No. CC/LIY/THW/372 tanggal 26 Juli  2019 (“Memorandum Pendapat”), yang dikeluarkan oleh Limjoyan & Co. 

Advocates Solicitors. 
 

Berikut adalah resume terjemahan tidak resmi Memorandum Of Opininon On The Corporate Information Of 
Shoppertise Sdn. Bhd. (Company No. 1064096-H) No. CC/LIY/THW/372 tanggal 26 Juli  2019 (“Memorandum 
Pendapat”), yang dikeluarkan oleh Limjoyan & Co. Advocates Solicitors. 

1.  Nama Perusahaan dan Tanggal Pendirian  

 
a) Berdasarkan Sertifikat Pendirian tertanggal 27 September 2013, suatu perusahaan tertutup terbatas 

atas saham dengan nama Shoppertise Sdn. Bhd. didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan 

1965 pada tanggal 27 September 2013. 
 
b) Berdasarkan Daftar Penjatahan Shoppertise, Pengembalian Penjatahan Shoppertise tertanggal  

4 Maret 2016, Keputusan Tertulis Anggota Pemegang Saham Shoppertise tertanggal 4 Maret 2016 

dan Keputusan Tertulis Direksi Shoppertise tertanggal 4  Maret 2016, 9.335 saham biasa diberikan 
kepada PT Cashlez Worldwide Indonesia pada 4 Maret 2016. Suatu sertifikat saham No. 009 



  
 

 

75 

dikeluarkan untuk Perseroan mencerminkan kepemilikan Perseroan atas 9.335 lembar saham 
dimilikinya di Shoppertise.  

 
c)  Berdasarkan Daftar Anggota Pemegang Saham Shoppertise, struktur kepemilikan saham Shoppertise 

adalah sebagai berikut: 
 

Nama  Jumlah Saham 

Liew Chian Min  27.900 Saham Biasa 

Yap Chin Ket  25.110 Saham Biasa 

Bootstraplabs Group, LLC  2.790 Saham Biasa 

Perseroan  9.335 Saham Biasa 

Captii  Ventures Pte Ltd  9.546 Saham Utama Konversi  

 
2.  Direksi  

 
a)  Berdasarkan Daftar Direktur Shoppertise, Direktur Shoppertise saat ini adalah:  

(1)  Liew Chian Min; dan  
(2)  Yap Chin Ket. 

 
b) Berdasarkan Daftar Sekretaris Shoppertise, Sekretaris Shoppertise saat ini adalah: 

(1)  Siew Suet Wei; dan  

(2)  Lim Yen Teng.  
 

3.  Jenis Usaha  
 

a) Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Shoppertise, maksud dan tujuan pendirian Shoppertise 
adalah:  
(1)  untuk menjalankan bisnis penyedia solusi e-commerce dan konsultan dalam segala jenis dan 

deskripsi teknologi informasi; 
 
(2)  untuk menjalankan di setiap tempat baik di dalam maupun di luar Malaysia, sebagian atau 

seluruh usaha sebagai pedagang umum, produsen, dealer, importir, eksportir, distributor, 

membeli atau menjual, agen komisi dan sebaliknya berurusan dengan barang, makan an, 
merchandise, komoditas, pabrik dan mesin dan barang dari semua uraian, baik grosir maupun 
eceran, dan untuk bertransaksi setiap jenis bisnis keagenan;  

 

(3)  untuk membeli atau mengakuisisi tanah investasi, rumah, bangunan, perkebunan dan properti 
lainnya dari kepemilikan apa pun dan keuntungan apa pun di dalamnya ,dan properti bergerak 
apa pun dari deskripsi apa pun atau keuntungan apa pun di dalamnya, dan untuk membuat dan 

menjual freehold dan leasehold dan untuk meminjamkan atas tanggungan tanah atau rumah atau 
properti lain atau keuntungan apa pun di dalamnya dan pada umumnya untuk menjual, 
menyewakan atau menukar tanah dan properti rumah dan properti lainnya. 

 

b) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Perusahaan 2016 Hukum Malaysia  
yang menyatakan bahwa jika undang-undang (sebelumnya memorandum dan anggaran dasar) 
menetapkan maksud dan tujuan perusahaan, perusahaan dilarang melakukan usaha atau kegiatan 
yang tidak sesuai maksud dan tujuan tersebut di atas dan perusahaan harus memili ki kapasitas dan 

kewenangan penuh untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, kecuali jika undang-undang 
menentukan sebaliknya. 
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9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN 
PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 

 
a. Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum  
 

MCI

 

Hasim Sutiono

 

SC

 

Ferry Budirahardjo

 

AKAA d/h RPGI
AAA

 

Hedy Maria Helena 

Lapian

 

Yeti Aziza

 

De Souza Warren 

Alexander

 

Steven Samudera

 

Tee Teddy 

Setiawan

 

Budiman 

Tjahyadikarta

 

29,552% 19,474% 0,845% 4,301%

2,594% 1,513% 3,521% 3,369%

10,005%13,576%10,000%1,250%

 
Keterangan: Bapak Tee Teddy Setiawan merupakan Ultimate Beneficiary Owner Perseroan  

 
b. Hubungan Pengurus dan Pengawasan 

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham 
Perseroan. 

 

Nama 
Perseroan AKAA d/h RPGI MCI 

Komisaris Direktur Komisaris Direktur Komisaris Direktur 

Steven Samudera PK - K - - - 

Hira Laksamana K - - - - D 

Kenji Hasuda K - - - - - 

Stefanus Ade Hadiwidjaja KI - - - - - 

Laurentius Firman Wiranata KI - - - - - 

Tee Teddy Setiawan - PD - - - - 

Tan, Leny Yonathan - D - - - - 

Suwandi - D - - - - 

 

Catatan: 
PK : Presiden Komisaris PD : Presiden Direktur 
K : Komisaris D : Direktur 
KI : Komisaris Independen    
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10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 
 

PT Akselerasi Andalan Anakbangsa (“AKAA”) d/h PT Reksa Pratama Giranda Investa (“RPGI”) 
 

Riwayat Singkat 
AKAA didirikan dengan nama PT Reksa Pratama Giranda Investa berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal  

31 Oktober 2016, dibuat di hadapan Merry Eddy, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah 
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi a berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-0049648.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 8 November 2016, dan telah terdaftar dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0132566.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 (“Akta Pendirian AKAA”).  

 
Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari AKAA ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, 

pengangkutan, agrobisnis, industri, percetakan, perbengkelan dan jasa. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas AKAA dapat  melaksanakan kegiatan usaha sebagai 
berikut: 

 
a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, antara lain perdagangan yang berhubungan 

dengan usaha real estate dan property, cat, thinner, bahan kimia, komputer dan alat elektronik, alat-alat 

telekomunikasi termasuk peralatan transmisi telekomunikasi, makanan minuman, mekanikal/elektrikal, 

hasil  pertalian, perkebunan, mesin-mesin, dan sparepart, besi, baja, aluminium, alat-alat tulis kantor, alat-

alat teknik, alat-alat keperluan rumah tangga, bahan bangunan dan material, pakaian jadi (garment), tas, 

sepatu, accessories wanita, sparepart dan accessories mobil motor, hasil  hutan dan bumi hutan, 

perikebunan, farmasi dan obat-obatan, meubel/furniture, kerajinan tangan, perlengkapan bayi, peralatan 

informatika dan multimedia, peralatan pertanian, perikebunan dan per ikanan, logam, peralatan listrik dan 

elektronik, baik dengan cara ekspor, impor antar pulau dan lokal serta bertindak sebagai leveransir, 

supplier, grossier dan commission house, distributor, agen perwakilan baik dari perusahaan-perusahaan di 

dalam negeri maupun di luar negeri. 

 

b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, termasuk sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan 

pemborong (kontraktor) dari pekerjaan pembuatan kontruksi telekomunikasi, konstruksi elektrikal, 

mekanikal dan sipil, pembuatan gedung, jembatan, jalan dan pekerjaan pemasangan listrik, air, gas dan 

telekomunikasi serta pekerjaan-pekerjaan lain dalam bidang pembangunan. 

 
c.  Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik 

untuk angkutan orang maupun barang, serta usaha ekspedisi dan pergudangan. 

 
d. Menjalankan usaha dalam bidang agrobisnis, meliputi bidang pertanian, perkebunan, keh utanan, 

peternakan, perikanan dan pertambakan. 

 
e. Menjalankan usaha dalam bidang industri, antara lain industri cat, karoseri, perakitan dan komponen 

kendaraan, makanan minuman, kerajinan tangan,  alat-alat kesehatan, besi, baja, aluminium, makanan 

kesehatan, bahan dan bumbu makanan, bahan makanan dan minuman, furniture/meubel, farmasi dan 

obat-obatan, pengepakan/pembotolan/pengemasan, material bangunan, peralatan transmisi 

telekomunikasi, barang-barang elektronik, dan alat-alat keperluan rumah tangga, peralatan listrik, dan 

mainan anak-anak. 

 
f. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, pemasaran, penjil idan dan kartonage.  

 
g. Menjalankan usaha dalam bidang pembengkelan, perbaikan, pemeliharaan, perawatan, pengecatan dan 

tempat pencucian kendaraan bermotor dan menjalankan usaha-usaha showroom. 

 
h. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa penyalur tenaga kerja, konsultasi 

bisnis dan manajemen, konsultasi bidang restoran dan makanan, jasa ekspedisi/pengiriman barang, jasa 
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periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, jasa design arsitektur, jasa desain 

furniture/meubel, jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, jasa pengelolaan gedung, agency, 

manajemen dan produksi, jasa pengadaan sumber daya manusia, jasa b oga, jasa catering, jasa 

restoran/rumah makan, jasa kebersihan, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa kesenian dan 

pameran, jasa pertunjukan hiburan musik, jasa hubungan masyarakat, jasa sablon, bordir, spanduk dan 

reklame, jasa telekomunikas i umum, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat 

telekomunikasi, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan peripheral, jasa 

pengurusan surat-surat (biro jasa), jasa bidang kontruksi pertambangan, jasa agent property, konsultasi 

bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan dan konsultasi bidang mesin (mekanik), kecuali jasa 

dalam bidang hukum dan pajak. 

 
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 
Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 27 Desember 2019 susunan pemegang saham AKAA, adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000,- setiap saham 

Jumlah Saham  Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 280.000 280.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

1. PT Samudera Selaras Sejahtera 69.930 69.930.000 99,90 

2. Sukarni Wongso 70 70.000 0,10 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 70.000 70.000.000 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel  210.000 210.000.000  

 
Komisaris dan Direksi 
Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKAA pada saat ini adalah sebagai berikut: 

 
Direksi   
Direktur 
 

: Andi Gunawan 

Dewan Komisaris   
Komisaris  : Steven Samudera 
 
PT Alphaplus Adhigana Asia (“AAA”) 

 
Riwayat Singkat 
AAA didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Alphaplus Adhigana Asia No. 27 tanggal 27 November 2014, 

dibuat dihadapan Merry Eddy, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat pengesahan 
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
39780.40.10.2014 tanggal 16 Desember 2014, dan telah terdaftar dalam Dafta r Perseroan No. AHU-
0131436.40.80.2014 tanggal 16 Desember 2014 (“Akta Pendirian AAA”). 

 
Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari AAA ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, pengangkutan, 
agrobisnis, industri, percetakan, perbengkelan da n jasa. 

 
 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas AAA dapat  melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :  
 

a) Menjalankan usaha daam bidang perdagangan umum, antara lain perdagangan yang berhubungan dengan 

usaha real estate dan property, cat, thinner, bahan kimia, komputer dan alat elektronik, alat-alat 

telekomunikasi termasuk peralatan transmisi telekomunikasi, makanan minuman, mekanikal/elektrikal, 

hasil  pertalian, perkebunan, mesin-mesin, dan sparepart, besi, baja, aluminium, alat-alat tulis kantor, alat-

alat teknik, alat-alat keperluan rumah tangga, bahan bangunan dan material, pakaian jadi (garment), tas, 

sepatu, accessories wanita, sparepart dan accessories mobil motor, hasil  hutan dan bumi hutan, 

perikebunan, farmasi dan obat-obatan, meubel/furniture, kerajinan tangan, perlengkapan bayi, peralatan 



  
 

 

79 

informatika dan multimedia, peralatan pertanian, perikebunan dan perikanan, logam, peralatan listrik dan 

elektronik, baik dengan cara ekspor, impor antar pulau dan lokal serta bertindak sebagai leveransir, 

supplier, grossier dan commission house, distributor, agen perwakilan baik dari perusahaan-perusahaan di 

dalam negeri maupun di luar negeri. 

 

b) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, termasuk sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan 

pemborong (kontraktor) dari pekerjaan pembuatan kontruksi telekomunikasi, konstruksi elektrikal, 

mekanikal dan sipil, pembuatan gedung, jembatan, jalan dan pekerjaan pemasangan listrik, air, gas dan 

telekomunikasi serta pekerjaan-pekerjaan lain dalam bidang pembangunan. 

 

c) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik 

untuk angkutan orang maupun barang, serta usaha ekspedisi dan pergudangan. 

 

d) Menjalankan usaha dalam bidang agrobisnis, meliputi bidang pertanian, perkebunan , kehutanan, 

peternakan, perikanan dan pertambakan. 

 

e)  Menjalankan usaha daam bidang industri, antara lain industri cat, karoseri, perakitan dan komponen 

kendaraan, makanan minuman, kerajinan tangan,  alat-alat kesehatan, besi, baja, aluminium, makanan 

kesehatan, bahan dan bumbu makanan, bahan makanan dan minuman, furniture/meubel, farmasi dan 

obat-obatan, pengepakan/pembotolan/pengemasan, material bangunan, peralatan transmisi 

telekomunikasi, barang-barang elektronik, dan alat-alat keperluan rumah tangga, peralatan listrik, dan 

mainan anak-anak. 

 
f)  Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, pemasaran, penjil idan dan kartonage.  

 

g) Menjalankan usaha dalam bidang pembengkalan, perbaikan, pemeliharaan, perawatan, pengecatan dan 

tempat pencucian kendaraan bermotor dan menjalankan usaha-usaha showroom. 

 

h)  Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa penyalur tenaga kerja, 

konsultasi bisnis dan manajemen, konsultasi bidang restoran dan makanan, jasa ekspedisi/pengiriman 

barang, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, jasa design arsitektur, 

jasa desain furniture/meubel, jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, jasa pengelolaan gedung, 

agency, manajemen dan produksi, jasa pengadaan Sumber Daya Manusia, jasa boga, jasa catering, jasa 

restoran/rumah makan, jasa kebersihan, jasa teknologi informasi dan internet ontent, jasa kesenian dan 

pameran, jasa pertunjukan hiburan musik, jasa hubungan masyarakat, jasa sablon, bordir, spanduk dan 

reklame, jasa telekomunikasi umum, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat 

telekomunikasi, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan peripheral, jasa 

pengurusan surat-surat (biro jasa), jasa bidang kontruksi pertambangan, jasa agnet pr operty, konsultasi 

bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan dan konsultasi bidang mesin (mekanik), kecuali jasa 

dalam bidang hukum dan pajak. 

 
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 
Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 April  2019 susunan pemegang saham AAA, adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000,- setiap saham 

Jumlah Saham  Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 1.000.000 1.000.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

1. PT Sinergi Optima Solusindo 306.000 306.000.000 60,000 

2. Simon Subrata 178.500 178.500.000 35,000 

3. Andi Gunawan 25.500 25.500.000 5,000 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 510.000 510.000.000 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel  490.000 490.000.000  
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Komisaris dan Direksi 
Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris AAA pada saat ini adalah sebagai berikut: 

 
Direksi   
Direktur : Wesley Harjono 
 

Dewan Komisaris 

  

Komisaris : Anthony Praditya 
 
PT Mandiri Capital Indonesia (“MCI”) 

 
Riwayat Singkat 
MCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mandiri Capital Indonesia No. 96 tanggal 23 Juni 2015, dibuat di 

hadapan Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Sur at Keputusan No. AHU-
2445684.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
3525562.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 (“Akta Pendirian MCI”).  

 
Maksud dan Tujuan 
1) Maksud dan tujuan dari MCI ialah berus aha dalam modal ventura. 

 
2) a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MCI dapat  melaksanakan kegiatan usaha: 

1. Penyertaan saham (equity participation); 

2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); 

3. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap 

rintisan awal (start up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau 

4. Pembiayaan usaha produktif. 

 

b. Dalam melakukan usaha modal ventura sebagaimana diatur diatas, MCI dapat menerbitkan 

Dana Ventura. 

 

c. Selain usaha Modal Ventura sebagaimana disebutkan Huruf a dan Huruf b diatas, MCI dapat 

menyelenggarakan kegiatan usaha lain: 

1. Kegiatan usaha berbasis fee; dan/atau 

2. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. 

 

d. Kegiatan usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud Huruf a diatas dapat disertai dengan 
pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau Debitur. 

 
3) Kegiatan usaha MCI sebagaimana dimaksud Angka 2) di atas dilakukan dalam rangka :  

a. pengembangan suatu penemuan baru; 

b. pengembangan perusahaan pasangan usaha yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan 
dana; 

c. membantu perusahaan pasangan usaha yang berada pada tahap pengembangan; 
d. membantu perusahaan pasangan usaha yang dalam tahap kemunduran usaha; 

e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; 
f. pengengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun 

luar negeri; 
g. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan pasangan usaha. 

 
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri Capital Indonesia No. 13 tanggal 30 Juli  2019, 

dibuat di hadapan Haji Burhanuddin Husaini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 

Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0044080.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 Juli  
2019, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124293.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Juli  2019 
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susunan pemegang saham MCI adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100.000.000,- setiap saham 

Jumlah Saham  Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 14.570 1.457.000.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    

1. Bank Mandiri  14.569 1.456.900.000.000 99,993 

2. PT Mandiri Sekuritas 1 100.000.000 0,007 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 14.570 1.457.000.000.000 100,000 

Jumlah Saham dalam Portepel  - -  

 
Komisaris dan Direksi 
Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MCI pada saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham PT Mandiri Capital Indonesia No. 1 tanggal 28 Mei 2019, dibuat di hadapan Haji 

Burhanuddin Husaini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diterima pemberitahuannya dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan PT Mandiri Capital Indonesia No. AHU-AH.01.03-0283766 tanggal 29 Mei 2019, dan 
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088222.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 adalah 

sebagai berikut: 
 

Direksi   

Direktur Utama  : Mardianto Eddiwan Danusaputro 
Direktur 
 

 : Hira Laksamana 

Dewan Komisaris   

Komisaris Utama   : Pantro Pander Sil itonga 
Komisaris : Daniel Setiawan Subianto 
Komisaris Independen : Alamanda Shantika 
 

Sumitomo Corporation (“SC”) 
 

Berikut adalah resume terjemahan tidak resmi Pendapat Hukum Sumitomo Corporation (Legal Opinion For 

Sumitomo Corporation)  yang dikeluarkan oleh kantor Konsultan Hukum Jepang Momo-o, Matsuo & Namba 
tertanggal 27 September 2019. 

 
1.  Pendirian Sumitomo 

Sumitomo didirikan pada tanggal 24 Desember 1919 secara sah sebagai perusahaan saham gabungan 
berdasarkan hukum Jepang. 

 

2.  Kegiatan Bisnis Sumitomo  
Bisnis yang akan dijalankan oleh Sumitomo pada tanggal pendapat ini dibuat adalah sebagai berikut: 

 
1) Ekspor, impor dan penjualan barang dan bahan sebagai berikut; 

a) besi, baja, logam non-ferro dan produknya; bijih dan sumber daya mineral lainnya; 
b) kabel l istrik, kabel dan perangkat l istrik, elektronik atau komunikasi serta bagiannya; 
c) mesin, instrumen, alat (termasuk alat pengukur, alat penimbang dan alat medis), senjata api, 

kendaraan, kapal dan pesawat terbang dan bagiannya; 

d) bahan kimia industri (termasuk bahan beracun, bahan beracun, alkohol dan bahan peledak), 
obat-obatan (termasuk obat-obatan untuk hewan), obat semu, pestisida, resin sintetis, kosmetik, 
pewarna, gas, isotop radioaktif, produk kimia lainnya dan bahan baku untuk itu; 

e)  pupuk, bahan makanan dan bahan baku untuk itu; 
f) persediaan makanan, persediaan minyak, produk makanan, garam, tembakau dan minuman 

keras dan minuman lainnya; 
g) bahan baku dan produk berserat daripadanya; 

h) karet, kulit, pulp, kertas, produk daripadanya dan barang dagangan umum; 
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i) bahan baku untuk tembikar, kayu, produknya dan bahan teknik sipil  dan konstruksi la innya; 
j) batubara, minyak bumi (termasuk bahan bakar minyak), gas alam, bahan bakar lain dan 

produknya; 
k) hewan, tumbuhan dan produk alami lainnya; dan 
l) produk pertanian, kehutanan, perikanan atau hewan lainnya dan produk industri.  

 

2) Pembuatan, pemrosesan, perbaikan, pemeliharaan, manajemen, inspeksi, penyewaan dan sewa guna 
usaha bahan yang disebutkan  di atas; 

 
3) Jual beli  barang bekas; 

 
4) Bisnis agen komisi, bisnis perantara dan bisnis agen; 
 

5) Bisnis agen asuransi kerusakan, bisnis agen asuransi di bawah Automobile Liability Security Act  dan 
bisnis agen asuransi lainnya, serta bisnis yang terkait dengan permintaan asuransi jiwa; 

 
6) Asuransi kerusakan dan bisnis asuransi jiwa di luar negeri; 

 
7) Bisnis gudang; 
 

8) Bisnis transportasi darat, bisnis transportasi laut, bisnis transportasi udara, bisnis ekspedisi dan bisnis 
keagenannya; 

 
9) Pertambangan, penumbuhan produk pertanian, penghijauan, penebangan, penangkapan ikan dan 

pemeliharaan perikanan produk dan peternakan; 
 
10) Pengembangan dan penjualan produk bioteknologi; 
 

11) Bisnis pariwisata, bisnis hotel dan operasi pariwisata, rekreasi, olahraga, medis atau fasil itas 
pendidikan dan restoran; 

 

12) Akuisisi, disposisi, pemeliharaan, manajemen, sewa, sewa guna usaha, dan penggunaan real estat 
lainnya, dan bisnis agen real estat; 

 
13) Pengembangan wilayah dan bisnis pengembangan kota seperti pembuatan kontrak, perencanaan, 

perancangan dan pengawasan terkait hal tersebut; 
 
14) Survei dan investigasi darat, laut dan udara; 
 

15) membuat kontrak, perencanaan, perancangan dan pengawasan teknik dan konstruksi  sipil  dan 
pekerjaan konstruksi lainnya; 

 

16) Publikasi produksi dan penjualan, bahan cetak dan bahan visual; 
 
17) Pengolahan/penyediaan informasi dan bisnis layanan informasi lainnya, bisnis periklanan dan 

telekomunikasi, seperti kabel televisi nirkabel dan televisi kabel dan bisnis penyiaran radio; 

 
18) Akuisisi, pengembangan, pemeliharaan, penggunaan, disposisi hak kepemilikan industri, hak cipta dan 

hak milik tidak berwujud lainnya dan pengetahuan, rekayasa sistem dan bisnis perangkat lunak dan 

agensi lainnya; 
 
19) Jual beli  hak untuk memancarkan gas efek rumah kaca; 
 

20) Meminjamkan uang, menjamin hutang, penjualan dan pembelian pinjaman kredit, perdagangan mata 
uang, penjualan dan pembelian sekuritas, dan bisnis keuangan lainnya; 

 
21) Bisnis kartu kredit; 
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22) Layanan konsultasi investasi; 
 

23) Bisnis pengiriman pekerja; 
 
24) Pembuangan limbah biasa dan industri, dan penjualan produk yang daur ulangnya.  
 

25) Bisnis yang berkaitan dengan pembangkit l istrik dan air dan pengolahan limbah. 
 
26) Pasokan listrik, air dan panas. 
 

27) Bisnis penyelidikan, penelitian, dan konsultasi untuk hal -hal tersebut di atas. 
 
28) Bisnis lain apapun yang insidental atau terkait dengan hal -hal tersebut di atas. 

 
29) Bisnis yang tidak disebutkan di atas. 

 
3. Struktur Permodalan Sumitomo 

Struktur modal Sumitomo pada tanggal 27 September 2019 adalah sebagai berikut: 
 

1) Jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham.  

 
2) Jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 1.250.985.467 (satu miliar dua ratus l ima puluh juta 

sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh) lembar saham. 
 

3) Jumlah modal yang disetor sebesar JPY 219,612,646,183 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus 
dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga Yen Jepang).  

 
4. KomPOSisi Pemegang Saham Sumitomo 

1) 10 (sepuluh) pemegang saham terbesar Sumitomo, jumlah saham yang dimiliki dan rasio kepemilikan 
saham oleh masing-masing pemegang saham terhadap total saham yang dikeluarkan Sumitomo pada 
tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:  

 

No. Pemegang Saham 
Jumlah 
Saham 

Persentase 
(%) 

1. Master Trust Bank of Japan, Ltd. 97.744.000 7,83  

2. Japan Trustee Services Bank, Ltd. 66.383.000 5,32  

3. Sumitomo Life Insurance Company 30.855.000 2,47  

4. Japan Trustee Services Bank, Ltd. 22.883.000 1,83  
5. Japan Trustee Services Bank, Ltd. 21.130.000 1,69  

6. Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited 20.000.000 1,60  

7. State Street Bank West Client-Treaty 505234 17.450.000 1,40  

8. JP Morgan Chase Bank 385151 17.372.000 1,39  

9. Japan Trustee Services Bank, Ltd 16.954.000 1,36  

10. JP Morgan Chase Bank 385632 16.211.000 1,30 

 
2) Sumitomo adalah perusahaan publik yang sahamnya terdaftar dan diperdagangkan di tiga bursa efek 

di Jepang, yaitu Bursa Saham Tokyo, Bursa Saham Nagoya dan Bursa Saham Fukuoka. Oleh karena itu, 
ada banyak sekali pemegang saham lainnya yang rasio kepemilikan sahamnya kurang dari 1,30%.  

 

5.  Manajemen dan Pengawasan Sumitomo 
 

1) Sumitomo memiliki Dewan Direksi, Dewan Audit dan Pengawas dan Auditor Akuntan. 
 

2) Direksi, Anggota Dewan Audit dan Pengawas dan Auditor Akuntan Sumitomo pada tanggal  
27 September 2019 adalah sebagai berikut: 
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Direksi 
Wakil Direktur : Koichi Takahata 

Wakil Direktur : Masayuki Hyodo 
Wakil Direktur : Hideki Yamano 
Wakil Direktur : Toshikazu Nambu 
Wakil Direktur : Takayuki Seishima 

Direktur  : Kuniharu Nakamura 
Direktur  : Nobuyoshi Ehara 
Direktur  : Koji Ishida 
Direktur  : Kimie Iwata 

Direktur  : Hisashi Yamazaki  
 

Anggota Audit & Dewan Pengawas 

Toshiaki Murai  
Michihiko Hosono Haruo 
Hamao Kasama (Anggota Audit Eksternal dan Dewan Pengawas) 
Toshio Nagai (Anggota Audit Eksternal dan Dewan Pengawas) 

Yoshitaka Kato (Anggota Audit Eksternal dan Dewan Pengawas) 
 

Auditor Akuntan 

KPMG AZSA LLC  
 
11. PERJANJIAN SEWA MENYEWA 
 

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat Perseroan 
 
Akta Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Perseroan No. 61 tertanggal 24 Februari 2017, sebagaimana 
telah diaddendum berdasarkan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 36 tertanggal  

21 Maret 2019, keduanya dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta 
Utara, oleh dan antara Perseroan dengan Thio Sin Hie (“Ibu Thio Sin”), untuk selanjutnya secara 
bersama-sama disebut sebagai (“Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin”), 

yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
 

Objek Perjanjian 
 

Yang disewakan menurut Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin adalah 
sebuah bangunan rumah toko yang beridiri  di atas sebidang tanah berikut bangunan perkantoran 
yang terletak di Garden Shopping Arcade, Jakarta Barat, Tipe Hook, Blok Beafort 8 Nomor BA, dengan 
luas tanah sebesar 120 m

2 
dan luas bangunan sebesar 437,30 m

2
. (“Obyek Sewa Pusat”). 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 

- Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Perseroan-Ibu Thio Sin dilangsungkan dan diterima hingga 
tanggal 23 Maret 2023. 

 
- Perseroan dan Ibu Thio Sin tidak dapat memutuskan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor 

Perseroan-Ibu Thio Sin sebelum berakhirnya jangka waktu, kecuali jika dikehendaki oleh 
Perseroan dan Ibu Thio Sin atau jika Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Perseroan -Ibu Thio Sin 
nyata-nyata dilanggar oleh Perseroan atau Ibu Thio Sin. 

 
Nilai Perjanjian 

 
- Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin dilangsungkan dan di terima 

dengan harga sebesar Rp1.650.000.000 (satu miliar enam ratus l ima puluh juta Rupiah) untuk 
masa sewa selama 3 (tiga) tahun dan dibayar oleh Perseroan kepada I bu Thio Sin dengan cara 
sebagai berikut: 



  
 

 

85 

a) Pembayaran tahap pertama sebesar Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta 
Rupiah) akan dibayar pada tanggal 22 Maret 2019; 

b) Pembayaran tahap kedua sebesar Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) 
akan dibayar pada tanggal 21 September 2023; 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
- Perseroan berhak menambah/memasang fasil itas berupa AC (Air Conditioner) atau alat-alat lain 

guna menunjang usaha Perseroan setelah menda pat persetujuan tertulis dari Ibu Thio Sin. 
 

- Perseroan berhak merenovasi dan menambah partisi -partisi  pada bangunan Obyek Sewa Pusat 
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ibu Thio Sin. 

 

- Perseroan berhak memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pus at Perseroan-Ibu Thio 
Sin dan penyesuaian harga yang diajukan Ibu Thio Sin untuk perpanjangan tersebut harus wajar 
dan obyektif yang dilandasi dengan itikad baik. 

 

- Perseroan akan menggunakan Obyek Sewa Pusat untuk kantor dan café pada lantai 1 (satu) atau 
dasar, dengan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain dari 
Pemerintah Daerah setempat. 

 
- Perseroan wajub untuk memakai dan memelihara Obyek Sewa Pusat dengan sebaik -baiknya 

selama jangka waktu sewa berlangsung. 
 

- Perseroan wajib untuk membetulkan kerusakan terhadap Obyek Sewa Pusat yang disebabkan 
oleh kebakaran, kesalahan, kelalaian, keteledoran dari Perseroan ataupun orang lain yang masih 
ada hubungannya dengan Perseroan, baik yang dikarenakan hubungan kerja, relasi maupun 
keluarga yang ikut berada di bangunan Obyek Sewa Pusat atau sebagai akibat pemakaian biasa 

atas biaya Perseroan. 
 
- Perseroan wajib mengembalikan kondisi Obyek Sewa Pusat sesuai dengan kondisi awal pada 

akhir jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin. 
 
- Perseroan wajib mematuhi segala segala peraturan hukum yang berkenaan dengan penggunaan 

Obyek Sewa Pusat khususnya dalam bidang kesusilaan dan ketertiban umum. 

 
- Perseroan akan membayar pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa 

Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin yaitu Pajak Penghasilan (PPh Final) sebesar 10% (sepuluh 
persen) dari total harga sewa. 

 
- Perseroan akan menanggung semua biaya rutin (air, l istrik, keamanan, kebersihan atau iura n-

iuran lainnya yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang) setelah serah terima Obyek Sewa 

Pusat. 
 
- Perseroan harus memberitahukan kepada Ibu Thio Sin secara tertulis dalam hal Perseroan 

bermaksud memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat Perser oan-Ibu Thio Sin 

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa 
Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin. 

 

- Perseroan harus memberitahukan kepada Ibu Thio Sin secara tertulis dalam hal Perseroan 
bermaksud ingin menghentikan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin, 
dan uang harga sewa yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan baik sebagaian maupun 
seluruhnya. 

 
Hak dan Kewajiban Ibu Thio Sin 

 
- Ibu Thio Sin akan menanggung biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama jangka waktu sewa. 
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- Ibu Thio Sin akan menanggung biaya pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat 

Perseroan-Ibu Thio Sin bersama dengan Perseroan masing-masing sama besarnya. 
 

- Ibu Thio Sin wajib untuk sekaligus dan seketika untuk mengganti seluruh kerugian termasuk 
tetapi tidak terbatas pada biaya pengacara dan kerugian yang diderita oleh Perseroan dalam hal 

Perseroan mendapat gangguan dan tuntutan dari pihak ketiga atau dari siapupun yang 
menyatakan mempunyai hak atas Obyek Sewa Pusat. 
 

- Apabila Ibu Thio Sin berkehendak untuk menjual atau menyewakan Obyek Sewa Pusat, maka Ibu 

Thio Sin akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Perseroan untuk membeli atau 
menyewa kembali Obyek Sewa Pusat dengan persyaratan yang disepakati kemudian oleh 
Perseroan dan Ibu Thio Sin. 

 
Larangan-Larangan 
 
- Perseroan tidak diperkenankan untuk menempatkan bahan-bahan yang berbahaya bagi 

keselamatan Obyek Sewa Pusat, misalnya bahan bakar dalam jumlah besar, bahan -bahan kimia, 
petasan, bahan peledak dan bahan yang mudah terbakar lainnya. 
 

- Perseroan tidak diperkenankan untuk menyimpang barang-barang terlarang. 
 

- Ibu Thio Sin tidak diperkenankan untuk menghentikan secara sepihak Perjanjian Sewa Menyewa 
Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin bilamana jangka waktu sewa belum berakhir dan bilamana 

Perseroan tetap memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat 
Perseroan-Ibu Thio Sin. 

 
Kelalaian (Wanprestasi) 

 
Apabila setelah jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin telah 
berakhir, Perseroan belum juga mengosongkan Obyek Sewa Pusat, maka Perseroan dianggap lalai dan 

tidak memenuhi kewajibannya, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, 
sehingga tidak lagi diperlukan peringatan dengan surat juru sita atau surat lain.  

 
Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin terjadi 

perselisihan diantara Perseroan dan Ibu Thio Sin, maka akan diselesaikan dengan musyawarah 
untuk mufakat. 

 
- Mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin dan segala akibat serta 

pelaksanaannya, Perseroan dan Ibu Thio Sin memilih tempat kediaman hukum yang umum dan 

tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 
 

Lain-Lain 
 

Mengenai hal-hal yang belum diatur atau belum cukum diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa 
Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin akan diatur kemudian sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, 
pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam seperti tersebut pada awal Perjanjian Sewa Menyewa 

Kantor Pusat Perseroan-Ibu Thio Sin. 
 

2. Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Bali 
 

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruko di  Bali  No. 32 tertanggal 9 Mei 2019, dibuat dihadapan Luh Putu 
Darmayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, oleh dan antara Perseroan dengan Teddy 
Wijaya dan Denny Susanto (“Bpk Teddy/Denny”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut 
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sebagai (“Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Bali Perseroan-Bpk Teddy/Denny”), yang mengatur hal -
hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 
 
Satu (satu) unit bangunan ruko berlantai 2 (dua) yang berlokasi di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, 

Kabupaten Badung, Provinsi Bali. masing-masing seluas 5 m x 18 m (lima meter kali  delapan belas 
meter) yang berdiri diatas sebidang tanah Hak Milik No. 6710/Kelurahan Kuta atas nama Ir. N. Keddy 
Setiada dan sebidang tanah Hak Milik No. 6714/Kelurahan Kuta atas nama I Nyoman Rutha Ady, BA 
(“Obyek Sewa Bali”). 

 
Jangka Waktu Perjanjian 
 

Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Ruko Bali Perseroan-Bpk Teddy/Denny dimulai pada tanggal 09 
Mei 2019 yang ditambah dengan grace period selama 1 (satu) bulan serta berlaku untuk jangka waktu 
3 (tiga) tahun sehingga akan berakhir selambat-lambatnya tanggal 09 Mei 2022. 
  

Nilai Perjanjian 
 

- Uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun diatas ditetapkan sebesar Rp555.000.000 (l ima 

ratus l ima puluh lima juta Rupiah). 
 
- Uang sewa tersebut akan dibayarkan seluruhnya oleh Perseroan kepada Bpk Teddy/Denny secara 

bertahap dengan rincian sebagai berikut: 

a) Selambat-lambatnya pada tanggal 16 Mei 2019 dibayarkan sebesar Rp277.500.000 (dua 
ratus tujuh puluh tujuh juta l ima ratus ribu Rupiah). 

b) Selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juni 2019 dibayarkan sebesar Rp277.500.000 (dua ratus 
tujuh puluh tujuh juta l ima ratus ribu Rupiah).  

 
Biaya dan Denda 

 

- Biaya Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Bali Perseroan-BpkTeddy/Denny ditanggung dan 
dibayar oleh Perseroan, sedangkan pajak dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Bali Perseroan -Bpk 
Teddy/Denny ditanggung dan dibayar oleh Bpk Teddy/Denny. 

 

- Perseroan akan diberikan denda sebesar Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) untuk tiap hari 
keterlambatan dalam menyerahkan kembali bangunan ruko kepada Bpk Teddy/Denny dalam 
keadaan kosong dari penghuni, barang-barang penghuni dan barang-barang pihak lain setelah 
masa berlaku Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Bali Perseroan-Bpk Teddy/Denny berakhir dan 

tidak diperpanjang. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
- Perseroan berhak memindahkan hak sewa baik sebagian maupun s eluruhnya sepanjang masa 

sewa kepada pihak ketiga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bpk Teddy/Denny. 
 

- Perseroan berhak mengadakan tambahan-tambahan atau perubahan-perubahan yang bersifat 
perbaikan atas bangunan ruko setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bpk Teddy/Denny. 

 

- Perseroan wajib atas biaya sendiri memelihara segala bentuk fasil itas -fasil itas Obyek Sewa Bali 
dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan yang dirimbulkan selama masa sewa 
berlangsung menurut hukum dan/atau kebiasaan menjadi tanggungan Perseroan. 

 

- Perseroan hanya diperbolehkan memakai Obyek Sewa Bali sebagai tempat usaha. 
 
- Perseroan wajib merawat bangunan ruko dengan sebaik-baiknya dan setelah masa sewa 

berakhir, penyerahan bangunan ruko kepada Bpk Teddy/Denny dalam keadaan baik pula. 
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- Perseroan bertanggungjawab atas biaya-biaya perawatan yang bersifat kecil  dan kerusakan yang 
terjadi atas bangunan ruko karena perbuatan dan/atau kesalahan dan kelalaian Perseoan, 

termasuk apabila terjadi kebakaran yang disebabka n karena kelalaian Perseroan, maka sedapat 
mungkin diganti dengan bahan-bahan dan/atau alat-alat yang sama, kecuali kerusakan yang 
terjadi bukan karena kelalaian dan kesalaham Perseroan, maka hal tersebut akan menjadi 
tanggungjawab Bpk Teddy/Denny. 

 
- Perseroan wajib memenuhi peraturan yang ada atau kelak diadakan oleh yang berwajib 

mengenai pemakaian bangunan dan pekarangan dan segala pelanggaran atas peraturan -
peraturan tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan. 

 
- Perseroan wajib menyerahkan kembali bangunan ruko kepada Bpk Teddy/Denny dalam keadaan 

terpelihara dan kosong dari Penghuni, barang-barang Penghuni, dan barang-barang pihak lain 

setelah Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Bali Perseroan-Bpk Teddy/Denny berakhir. 
 
- Perseroan bertanggungjawab atas beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan luas 

Obyek Sewa Bali, ongkos pemakaian listrik, telepon, dan air, termasuk pemabayaran rekening 

yang akan timbul pada bulan berikutnya serta pungutan-pungutan resmi lainnya berkenaan 
dengan bangunan ruko. 

 

Kelalaian (Wanprestasi) 
 

- Perseroan dinyatakan lalai (wanprestasi) apabila terjadi pemutusan saluran air minum, l istrik, 
dan/atau telepon karena Perseroan tidak melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut.  

 
- Perseroan dinyatakan lalai (wanprestasi) apabila pada Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Bali 

Perseroan-Bpk Teddy/Denny berakhir dan tidak menyerahkan kembali bangunan Ruko kepada 
Bpk Teddy/Denny dalam keadaan kosong dari penghuni, barang-barang penghuni dan barang-

barang pihak lain. 
 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
Perseroan dan Bpk Teddy/Denny memilih tentang hal ini dan segala akibatnya pada tempat kediaman 
hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar.  

 

Lain-Lain 
 
Apabila Perseroan tidak dapat membayar pada tanggal yang telah ditentukan mengenai nilai sewa 
bangunan ruko, maka Perseroan diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu, akan tetapi 

apabila sampai dengan tenggang waktu tersebut Perseroan tetap tidak dapat melakukan 
pembayaran, maka dengan lewatnya waktu saja  sudah cukup membuktikan kelalaian Perseroan, 
maka untuk kelalaian tersebut Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Bali Perseroan-Bpk Teddy/Denny 

berakhir menjadi batal dengan sendirinya tanpa perlu lagi meminta persetujuan dari 
hakim/Pengadilan dan apabila pembtala n seperti itu terjadi, maka segala pembayaran yang telah 
dilakukan Perseroan kepada Bpk Teddy/Denny tidak dapat ditagih kembali, melainkan tetap menjadi 
milik Bpk Teddy/Denny sebagai denda kepada Perseroan akibat kelalaiannya. 

 
3. Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta 

 

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruko di Yogyakarta tertanggal 27 April  2019, dibuat dihadapan 
Agustinus Janarko Sigit Prasetio, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bantul, oleh dan antara Perseroan 
dengan Sigit Permana (“Bpk Sigit Permana”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai 
(“Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan-Bpk Sigit Permana”), yang mengatur hal -

hal sebagai berikut: 
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Objek Perjanjian 
 

Perseroan menyewa bangunan milik Bpk Sigit Permana berupa 1 (satu) unit bangunan dengan 3 (tiga) 
lantai dibagian belakang dan 2 (dua) lantai dibagian depan dengan luas tanah 360 m

2
 dan luas 

bangunan kurang lebih 500 m
2
, yang terletak di Jalan Dr. Sutomo 35, Kelurahan Bausasran, 

Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Da erah Istimewa Yogyakarta (“Obyek Sewa 

Yogyakarta”) 
 
Jangka Waktu Perjanjian 
 

Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan-Bpk Sigit Permana efektif berlaku 
untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 26 April  2019 sampai dengan 
tanggal 26 April  2022. 

  
Nilai Perjanjian 

 
- Jumlah uang sewa selama jangka waktu tersebut diatas telah saling disetujui dan diterima atau 

akan diterima dengan seluruhnya sebagai berikut: 
a. Periode jangka waktu sewa 26 April  2019 – 26 April  2021 adalah sebesar Rp200.000.000 (dua 

ratus juta Rupiah) dan atas uang sewa tersebut, Bpk. Sigit Permana akan menanggung Pajak 

Penghasilan (PPh) sebesar 10 % (sepuluh persen) dan akan disetor ke kas negara. 
b. Periode jangka waktu sewa 26 April  2021 – 26 April  2022 adalah sebesar Rp400.000.000 

(empat ratus juta Rupiah) dan atas uang sewa tersebut, Bpk. Sigit Permana akan 
menanggung Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10 % (sepuluh persen) dan akan disetor ke kas 

negara. 
 

Biaya-Biaya 
 

- Semua biaya langganan/rekening seperti l istrik, air PAM, telepon serta retribusi -retribusi 
keamanan dan kebersihan selama Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan -Bpk 
Sigit Permana berlaku, menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya. Sedangkan untuk Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) akan menjadi tanggungan dan dibayar oleh Bpk. Sigit Permana. 
 
- Perseroan sudah harus melunasi semua biaya -biaya retribusi dan rekening tersebut di atas pada 

saat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan-Bpk Sigit Permana habis masa 

berlakunya baik kepada instansi yang berwenang maupun kepada Bpk Sigit Permana. 
 
- Perseroan bersedia memastikan bahwa segala peralatan elektronik, perabot dan perangkat 

pendukung seperti terlampir berfungsi dan bekerja dengan baik. Apabila terjadi kerusakan dan 

penggantian sepenuhnya menjadi beban biaya Perseroan. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
- Perseroan hanya dapat menambah, mengurangi atau merubah Obyek Sewa Yogyakarta 

berdasarkan persetujuan tertulis dari Bpk Sigit Permana asalkan tidak merusak konstruksi dari 
Obyek Sewa Yogyakarta dan segala biaya untuk pekerjaan tersebut dibebankan dan dibayarkan 

oleh Perseroan. 
 
- Perseroan berhak untuk mengambil segala penambahan yang tidak permanen yang dilakukan 

oleh Perseroan atas Obyek Sewa Yogyakarta  dengan kewajiban mengembalikan kondisi Obyek 
Sewa Yogyakarta seperti sebelum adanya penambahan. 

 
- Perseroan bertanggung jawab atas segala akibat kerusakan yang disebabkan karena pemakaian 

dan/atau penambahan Obyek Sewa Yogyakarta. 
 
- Perseroan bertanggung jawab atas segala perizinan yang berkaitan dengan adanya kegiatan 

usaha pada Obyek Sewa Yogyakarta. 
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- Perseroan akan membayar uang sewa sebesar Rp390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta 

Rupiah) kepada Bpk Sigit Permana dalam waktu dan hari setelah tanggal penandatanganan 
Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan-Bpk Sigit Permana untuk periode sewa 26 
April  2019 sampai dengan 26 April  2021. 

 

- Perseroan akan membayar uang sewa sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) kepada Bpk 
Sigit Permana selambat-lambatnya 26 April  2021 untuk periode sewa 26 April  2021 sampai 
dengan 26 April  2022. 

 

- Perseroan bertanggung jawab atas pemeliharaan Obyek Sewa Yogyakarta, kebersihan dan 
kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Perseroan atau pembantu -
pembantunya menjadi tanggung jawab Perseroan. 

 
- Perseroan akan segera mengosongkan dan menyerahkan kembali Obyek Sewa Yogyakarta berikut 

kunci-kuncinya kepada Bpk Sigit Permana apabila Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta 
Perseroan-Bpk Sigit Permana tidak lagi diperpanjang. 

 
Hak dan Kewajiban Bpk. Sigit Permana 

 

- Bpk. Sigit Permana wajib menyediakan bangunan pengganti yang setara dengan tempat yang 
disewakan atas beban dan biaya Bpk. Sigit Permana selama perbaikan berlangsung dalam hal 
kerusakan yang terjadi disebabkan karena Force Majeure sebagaimana diterangkan di bawah. 

 

- Bpk Sigit Permana wajib memberikan kwitansi dan/atau tanda terima pembayaran yang sah 
kepada Perseroan atas setiap pembayaran uang sewa yang dilakukan Perseroan. 

 
- Bpk Sigit Permana wajib mengasuransikan Obyek Sewa Yogyakarta terhadap bahaya kebakaran, 

dengan segala biaya ditanggung sepenuhnya oleh Bpk Sigit Permana dengan nilai pertanggungan 
sejumlah yang cukup untuk membangun kembali Obyek Sewa Yogyakarta apabila terjadi 
kebakaran dan Bpk Sigit Permana wajib wajib membangun kembali Obyek Sewa Yogyakarta 

selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kebakaran atau mengembalikan 
sisa uang sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati oleh Perseroan dengan pembayaran 
seketika dan sekaligus lunas. 

 

Larangan-Larangan 
 
Tanpa persetujuan dari Bpk Sigit Permana, Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan lagi 
Obyek Sewa kepada pihak lain untuk sebahagian maupun seluruhnya selama jangka waktu sewa 

masih berlangsung dan berlaku. 
 
Force Majeure 

 
Force Majeure dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan-Bpk. Sigit Permana 
berarti kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, perang, huru-hara, kerusakan alami, 
kesalahan dalam waktu pendirian Obyek Sew Yogyakarta (pondasi, keretakan, dsb) dan kejadian -

kejadian lainnya yang terjadi di luar kemampuan manusia, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang 
diharuskan Pemerintah. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Apabila Perseroan dan/atau Bpk Sigit Permana tidak memenuhi atau melanggar ketentuan -
ketentuan dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan-Bpk. Sigit Permana, maka 

pihak lainnya dapat memutuskan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan -Bpk Sigit 
Permana dengan mengabaikan Pasal 1267 KUH Perdata. 
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- Dalam hal Bpk Sigit Permana yang tidak memenuhi/melanggar isi  Perjanjian Sewa Menyewa Ruko 
Yogyakarta Perseroan-Bpk Sigit Permana, maka Bpk Sigit Permana wajib mengembalikan uang 

sewa yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bpk Sigit Permana setelah 
dikurangi/diperhitungkan dengan uang sewa selama Perseroan menempati Obyek Sewa 
Yogyakarta milik Bpk Sigit Permana dengan seketika/sekaligus lunas. 

 

- Sebaliknya dalam hal Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan -
ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan-Bpk. Sigit Permana 
ternyata merugikan Bpk Sigit Permana, maka Perseroan harus segera mengosongkan dan 
menyerahkan/mengembalikan Obyek Sewa Yogyakarta kepada Bpk Sigit Permana selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko 
Yogyakarta Perseroan-Bpk Sigit Permana secara tertulis oleh Bpk Sigit Permana tanpa 
mengembalikan uang sewa yang sudah dibayarkan Perseroan, dan tidak menerima ganti rugi atau 

kompensasi dari Bpk Sigit Permana, terkecuali apabila ada kesepakatan antara Perseroan dan Bpk 
Sigit Permana untuk menghentikan sewa menyewa ini, maka sisa uang sewa yang belum 
dinikmati harus dikembalikan kepada Perseroan dengan seketika/sekaligus lunas. 

 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 
Perseroan dan Bpk Teddy/Denny setuju untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak diatur dalam 

Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan-Bpk Sigit Permana secara musyawarah dan 
kekeluargaan, namun Perseroan dan Bpk Sigit Permana setuju bilamana ada perselisihan yang tidak 
dapat diselesaikan secara musyawarah, Perseroan dan Bpk Sigit Permana sepakat memilih domisil i  
hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.  

 
Lain-Lain 
 

- Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta Perseroan-Bpk Sigit Permana tidak akan berakhir 

karena salah satu pihak meninggal dunia atau dipindah tangankannya secara bagaimanapun atas 
Obyek Sewa Yogyakarta oleh Bpk Sigit Permana kepada pihak lain sebelum jangka waktu sewa 
menyewa tersebut berakhir. 

 
- Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka ahli wari snya atau penggantinya yang sah 

menurut hukum dan yang meninggal dunia, diharuskan dan diwajibkan untuk memenuhi 
ketentuan-ketentuan atau melanjutkan sewa menyewa ini sampai jangka waktu tersebut 

berakhir, sedangkan dalam hal Obyek Sewa Yogyakarta dipindahtangankan kepada pihak lain, 
maka pemilik baru atas Obyek Sewa Yogyakarta harus tunduk kepada syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Yogyakarta 
Perseroan-Bpk Sigit Permana. 

 
4. Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Makassar 

 

Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Ruko di Karebosi Link Makassar No. 029/TPL/IV/19 tertanggal 
22 April  2019, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan  
PT Tosain Permai Lestari (“TPL”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai 
(“Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Makassar Perseroan-TPL”) 

 
Objek Perjanjian 
 

Ruangan Sewa yang disewakan oleh TPL kepada Perseroan terletak di Karebosi Link bagian sisi luar 
Gedung Karebosi Link Sisi Jalan Kajaolalido yang lua snya kurang lebih 51 (l ima puluh satu) m

2 
dengan 

fasil itas l istrik sebesar 25 Ampere (“Obyek Sewa Makassar”). 
 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perseroan menyewa Obyek Sewa Makassar dari TPL dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022. 
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- Perseroan dapat menghubungi TPL paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa 

berakhir untuk menanyakan apakah Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Makassar Perseroan -TPL 
akan diperpanjang atau tidak. 

 
Nilai Perjanjian 

 
- Perseroan setuju untuk membayar harga sewa atas Obyek Sewa Makassar yang ditentukan oleh 

TPL, dengan rincian sebagai berikut: 
 Harga Sewa    : Rp5.000.000 (l ima juta Rupiah) per bulan 

 Harga Sewa 3 (tiga) Tahun  : Rp5.000.000 (x) 36 bulan = Rp180.000.000 

 PPN 10%   : Rp18.000.000 

 

Sehingga total harga sewa selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp198.000.000 (seratus sembilan 
puluh delapan juta Rupiah). 

 

- Harga sewa tersebut belum termasuk biaya pemakaian listrik, pajak-pajak, dan biaya-biaya 
lainnya yang akan ditagihkan secara terpisah apabila ada. 

 
- Harga sewa tersebut akan dibayarkan seluruhnya oleh Perseroan kepada TPL dengan cara sebagai 

berikut: 
a) Uang Muka sebesar 30% termasuk PPn atau sebesar Rp59.400.000 (l ima puluh sembilan juta 

empat ratus ribu Rupiah) pada saat penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan 
Perseroan-TPL dilaksanakan. 

 
b) Sisa sebesar Rp138.600.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) 

diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan masing-masing sebesar Rp5.775.000 (l ima juta 

tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per bulan. Angsuran pertama dilakukan sejak mulai 
opersional dan untuk selanjutnya dibayarkan setiap tanggal 5 (l ima). 

 
Biaya dan Denda 

 
- Terhitung sejak terima Obyek Sewa Makassar, Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas 

segala resiko dan konsekuensi hukum terhadap Obyek Sewa Makassar, termasuk untuk 

menanggung segala biaya/ongkos yang berkaitan dengan Obyek Sewa Makassar setiap bulannya 
tepat pada waktunya, antara lain biaya pemakaian lis trik, pajak-pajak lainnya dan segala 
pengeluaran yang berkaitan dengan Obyek Sewa Makassar (Jika Ada). 

 

- Besarnya tarif dan tanggal jatuh tempo pembayaran atas biaya pemakaian listrik disesuaikan 
dengan tarif dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang berlaku di Karebosi Link, ditambahn 
denda per hari dan/atau sanksi -sanksi lainnya sesuai peraturan dan ketentuan tata tertib yang 
berlaku di Karebosi Link.  

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 

- Perseroan berhak untuk menambahkan bagian-bagian yang dipandang perlu pada Ruang Sewa 
tersebut, namun secara tidak permanen dan tidak merusak konstruksi bangunan semula serta 
tidak merusak estetika. 

 

- Perseroan berkewajiban untuk: 
a) Segera membuka Ruang Sewa dan menjalankan usahanya selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari sejak serah terima Ruang Sewa; 
b) Setiap harinya membuka dan menggunakan Ruang Sewa tersebut sebagai tempat kegiatan 

usaha sesuai yang tersebut pada Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Makassar Perseroan -
TPL, kecuali hari pertama Hari Raya ldul Fitri  dimana Karebosi Link aka n ditutup secara 
keseluruhan; 
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c) Membayar Uang Sewa, Uang Jaminan, Biaya Util itas untuk Ruang Sewa dan PBB sesuai luas 
Ruang Sewa dan/atau biaya lainnya selama Jangka Waktu Sewa dengan jumlah dan cara 

sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan Makassar Perseroan-TPL tanpa adanya pengurangan apapun yang telah disetujui 
oleh Perseroan dan TPL; 

d) Mengasuransikan semua barang dagangan, barang-barang dan peralatan miliknya yang ada 

di Ruang Sewanya atas biaya Perseroan; 
e)  Menyediakan APAR pada Ruang Sewa dapur; 
f) Melakukan renovasi Ruang Sewa dan untuk itu, memberikan gambar/layout penataan Ruang 

Sewa yang disewa tersebut untuk mendapat persetujuan dari TPL; 

g) Membayar segala pajak /retribusi, pungutan dan/atau iuran apapun yang timbul karena 
usaha Perseroan. 

h) Mengijinkan TPL untuk mengadakan pemeriksaan terhadap Ruang Sewa tersebut pada 

waktu, jam dan hari kerja dan/atau dalam keadaan darurat; 
i) Mentaati segala Ketentuan/Peraturan, Tata Tertib, Anggaran Dasar, Anggaran Rurriah Tangga 

dan lain-lain yang ditetapkan baik sekarang maupun dikemudian hari oleh TPL dan/atau 
Badan Pengelola Karebosi Link, oleh karenanya Perseroan bertanggang jawab penuh atas 

segala perilaku dan tindakan karyawannya yang ditugaskan untuk menjalankan usah a 
Perseroan di Lokasi; 

j) Segera menyelesaikan segala masalah yang timbul antara Perseroan dengan pihak ketiga 

yang terjadi di lokasi dan/atau Karebosi Link (hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung 
jawab Perseroan), tanpa mengganggu kepentingan TPL dan/atau Badan Pengelola Karebosi 
Link; dan 

k) Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan/gugatan dari pihak ketiga yang timbul 

akibat kesalahan, kekeliruan dan mutu atas supply bahan makanan atay makanan siap saji  
yang dijual kepada customer, tanpa mengganggu kepentingan TPL dan/atau Badan Pengelola 
Karebosi Link. 

 

- Perseroan wajib menyerahkan ruang sewa tersebut dalam keadaan kosong bebas dari segenap 
penghuni dan barang-barang/perabotannya serta terpelihara baik kepada TPL atau pihak lain 
yang mendapatkan hak daripadanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya hak 

sewa menyewa atas Ruang Sewa tersebut. Apabila Setelah masa sewa berakhir, dan tidak 
diperpanjang atau diperbaharui lagi atau terjadi pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan 
Makassar Perseroan-TPL karena sebab apapun setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah 
Terima Ruang Sewa. 

 
Hak dan Kewajiban TPL 
 
TPL berhak untuk: 

 
- Memberikan saran-saran kepada Perseroan demi kebaikan bersama. 
 

- Mendamaikan perselisihan antara sesama pengguna Ruang Sewa Karebosi Link (kalau ada). 
 
- Setiap saat mengadakan pemeriksaan tentang keadaan Ruang Sewa dan/atau dalam keadaan 

darurat, bilamana karena keadaan hal ini diperlukan, demi kebaikan bersama. 

 
- Mengadakan perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian pada Karebosi Link dan/atau 

ruang sewa tersebut, serta mengubah, menambah atau meniadakan fasil itas -fasil itas umum 

lainnya, baik jumlah, bentuk, jenis maupun peruntukannya antara lain tetapi tidak terbatas pada 
pemasangan alat penguat signal sarana telekomunikasi. 

 
- Berjalan di atas, melalui atau di bawah sesuatu bagian dari Ruang Sewa tersebut, untuk 

keperluan masuk atau keluar Ruang Sewa antara lain tetapi tidak terbatas pada guna 
penyambungan alat l istrik, air, pipa dan saluran-saluran telepon, dan lain-lain. 
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- Menutup pintu-pintu, pagar-pagar/Karebosi Link dan melakukan prosedur dan tindakan yang 
dipandang penting/perlu setiap saat jika terjadi kerusuhan, demonstrasi, perang dan sesuatu 

gangguan yang menurut pendapat TPL dapat membahayakan Karebos i Link atau sesuatu orang. 
 

- Memasuki Ruang Sewa setiap saat dan melakukan prosedur dan tindakan yang dipandang 
penting/perlu dengan berkordinasi dengan Petugas Perseroan yang berwenang, jika terjadi 

keadaan darurat atau sesuatu gangguan di dalam Ruang Sewa yang menurut pendapat TPL dapat 
membahayakan Karebosi Link dan/atau Ruang Sewa atau sesuatu orang. 

 
- TPL berhak untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa dikenakan sanksi maupun 

tuntutan apapun dari Perseroan, apabila Perseroan tidak mengindahka n/mematuhi ketentuan 
dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Makassar Perseroan-TPL atau terjadinya pelangaran-
pelangaran ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Makassar Perseroan-TPL. Dalam 

hal terjadi demikian, maka segala jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada TPL 
tidak dapat dikembalikan dan menjadi hak TPL sepenuhnya. 
 

Force Majeure 

 
Force Majeure dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Makassar Perseroan-TPL berarti peristiwa 
yang terjadi diluar kekuasaan TPL untuk mencegahnya termasuk akan tetapi tidak terbatas pada 

kecelakaan, bencana alam, kerusuhan/huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, ledakan, pemogokan 
massal, perang, sabotase, resesi global, adanya peraturan baru dari pemerintah ataupun perubahan 
kebijakan pemerintah dan larangan pemerintah, dan peristiwa lain apapun diluar kekuasaan TPL yang 
menyebabkan TPL tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa 

Ruangan Makassar Perseroan-TPL. 
 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 

- Apabila timbul permasalahan/perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan 
Makassar Perseroan-TPL, Perseroan dan TPL sepakat untk menyelesaikan secara musyawarah 
mufakat terlebih dahulu. 

 
- Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan seca ra musyawarah mufakat, maka Perseroan 

dasn TPL sepakat memilih domisil i  hukum yang tetap dan semuanya di Kantor Panitera 
Pengadilan Negeri Makassar atau pengadilan lain yang dipandang tepat oleh TPL. 

 
Lain-Lain 
 

Hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Makassar Perseroan-TPL akan 

dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Makassar Perseroan-TPL. 

 

5. Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sunter 
 
Akta Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Ruko di Sunter No. 32 tertanggal 26 Maret 2019, dibuat 
dihadapan Kamelia, S.H., Notaris di Jakarta Utara, oleh dan antara Perseroan dengan Ivone ( “Ibu 

Ivone”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai (“Perjanjian Sewa Menyewa Ruko 
Sunter Perseroan-Ibu Ivone”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 

Objek Perjanjian 
 

- Ibu Ivone dengan ini menyewakan kepada Perseroan berupa satu unit bangunan rumah dan toko 
(Ruko) yang terdiri dari 5

1/2 
(l ima setengah) lantai, terbuat dari  dinding tembok, atap dak, lantai 

keramik, terletak di Perumahan Puri Mutiara Blok A Kav. 85, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan 
Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Obyek Sewa 
Sunter”). 
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- Obyek Sewa Sunter dilengkapi dengan aliran listrik sebesar 10.600 (sepuluh ribu enam ratus) 
watt, air PAM, 2 (dua) sambungan telephone, air conditioner (AC), dan sejumlah perabot semi 

furnish yang melekat pada Obyek Sewa Sunter. 
 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sunter Perseroan-Ibu Ivoni dilangsungkan dan diterima untuk jangka 
waktu 5 (l ima) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 26 Ma ret 2019 sampai dengan tanggal 7 April  
2024. 

  

Nilai Perjanjian 
 

- Uang sewa atas Obyek Sewa Sunter berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sunter 

Perseroan-Ibu Ivoni  adalah sebesar Rp. 277.777.777,78 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh 
ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rupiah tujuh puluh delapan sen) per 
tahun atau sebesar Rp. 1. 388.888.888,88 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta 
delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen)untuk jangka waktu 5 

(l ima) tahun. 
 

- Jumlah tersebut diatas sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh), sehingga jumlah tersebut oleh 

Perseoan akan dipotong langsung PPh sebesar 10% (sepuluh persen) atau menurut ketentuan 
yang berlaku dan wajib disetorkan oleh Perseroan atas nama Ibu Ivoni, sehingga Perseroan hanya 
menyerahkan kepada Ibu Ivoni pembayaran sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus 
l ima puluh juta Rupiah). 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
- Perseroan berhak untuk mengadakan perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan atas 

ruangan yang ada dalam bangunan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ibu Ivoni. Dan 
semua beban dan biaya perubahan dan penambahan tersebut menjadi tanggung jawab 
Perseroan. 

 
- Perseroan wajib untuk mengembalikan semua perbaikan dan/atau perubahan atas  Obyek Sewa 

Sunter seperti semula pada waktu sebelum disewakan, kecuali terhadap perbaikan dan/atau 
perubahan yang telah disepakati bersama itu dapat diterima oleh Ibu Ivoni.  

 
- Perseroan wajib memelihara Obyek Sewa Sunter dengan sebaik-baiknya, dan 

memperbaiki/mengganti segala kerusakan-kerusakan termasuk kerusakan-kerusakan yang 
disebabkan karena kesalahan/kelalaian Perseroan maupun karyawan Perseroan dan semuanya 

atas biaya, beban, dan tanggung jawab Perseroan, satu dan lain dengan memperhatikan 
peraturan yang berlaku. 

 

- Perseroan wajib memperbaiki dan membetulkan segala sesuatu yang rusak akibat kebakaran 
yang disebabkan oleh kelalaian Perseroan atau karyawan/orang (orangnya) Perseroan. Seluruh 
biaya yang timbul atas perbaikan tersebut menjadi tanggungan da n dipikul oleh Perseoan. 

 

- Perseroan wajib mentaati semua peraturan-peraturan yang berwajib, khusus di bidang 
kesusilaan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai pemakaian bangunan dan 
halaman Obyek Sewa Sunter. 

 
- Perseroan wajib membayar seluruh biaya pemakaian listrik, air PAM, telepon pada waktunya dan 

di tempat yang telah ditentukan dan iuran-iuran wajib diantaranya iuran keamanan dan 
kebersihan setiap bulannya. 

 
- Perseroan wajib menyelesaikan dan membetulkan segala sesuatu yang diputuskan atau yang 

tidak bisa dipakai lagi itu kembali seperti semula, atas biaya Perseroan sepenuhnya. 
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- Perseroan wajib untuk segera mengembalikan Obyek Sewa Sunter kepada Ibu Ivoni dalam 
keadaan kosong dan dalam keadaan terpelihara baik seperti semula dan menyerahkan seluruh 

kunci yang melengkapi bangunan tersebut kepada Ibu Ivoni. 
 
- Perseroan wajib menyerahkan selamat-lambatnya pada tanggal 26 Maret 2019 uang jaminan 

sebesar Rp50.000.000 (l ima puluh juta Rupiah) kepada Ibu Ivoni sebagai uang jaminan untuk 

penggantian bila ada kerusakan atas Obyek Sewa Sunter yang menjadi kewajiban dari Perseroan 
dan untuk melunasi iuran-iuran listrik, air PAM, telepon dan iuran-iuran lainnya untuk bulan 
terakhir dari jangka waktu sewa menyewa bilaman Perseroan tidak melakukan kewajibann ya 
sebagaimana mestinya. 

 
Hak dan Kewajiban Ibu Ivoni  

 

- Ibu Ivoni wajib menyelesaikan gugatan atau tuntutan atas perselisihan hak atas Obyek Sewa 
Sunter dengan biaya dan tanggung jawab ditanggung oleh Ibu Ivoni sepenuhnya. 

 
- Ibu Ivoni wajib untuk memperbaiki  kerusakan-kerusakan strukturil  (kontruksi) dari bangunan 

tersebut bilamana kerusakan-kerusakan yang timbul bukan disebabkan oleh karena kesalahan 
atau kelalaian Perseroan atau orang dari Perseroan. 

 

- Ibo Ivoni wajib untuk membongkar dan memperbaiki bagian yang terkena pelebaran jalan yang 
dilakukan pihak yang berwajib dengan biaya dan bebannya ditanggung oleh Ibu Ivoni sendiri.  

 
- Ibu Ivoni wajib menasuransikan Obyek Sewa Sunter. 

 
- Ibu Ivoni wajib memberikan tanda terima berupa kwitansi atas pemberian uang ja minan yang 

diberikan oleh Perseroan. 
 

Larangan-Larangan 
 

Perseroan dengan cara apapun dilarang untuk meminjamkan/menyewakan atau memindah -sewakan 

lagi haknya kepada badan/orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya atas Obyek Sewa Sunter 
berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sunter Perseroan-Ibu Ivoni, terkecuali setelah mendapat 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ibu Ivoni. 
 

Berakhirnya Perjanjian 
 
Apabila dari ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sunter 
Perseroan-Ibu Ivoni sebagian atau seluruhnya tidak dipatuhi atau dilanggar oleh Perseroan, maka Ibu 

Ivoni berhak memutuskan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sunter Perseroan-Ibu Ivoni dengan 
terlebih dahulu memberikan teguran secara tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali  kepada 
Perseroan, dalam tenggang waktu selama 1 (satu) minggu. 

 
Force Majeure 
 
Apabila dalam jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sunter Perseroan-Ibu Ivoni terjadi 

kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, peperangan, huru hara  atau keadaan yang diluar 
kemampuan manusia, sehingga Obyek Sewa Sunter mengalami rusak total atau hancur dan tidak 
dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya oleh Perseroan, maka disepakati Perseroan dan Ibu 

Ivoni bahwa Ibu Ivoni berkewajiban untuk membangun kembali Obyek Sewa Sunter yang rusak total 
atau hancur tersebut dengan ketentuan bahwa jangka waktu sewa menyewa diperpanjang sesuai 
dengan jangka waktu untuk memperbaiki atau membangun kembali Obyek Sewa Sunter dengan 
secara cuma-cuma. 
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Lain-Lain 
 

- Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sunter 
Perseroan-Ibu Ivoni, akan diatur oleh Perseroan dan ibu Ivoni secara musyawarah. 

 
- Setiap perubahan dan/atau penambahan atau perbaikan atas Perjanjian Sewa Menyewa Ruko 

Sunter Perseroan-Ibu Ivoni hanya sah dan mengikat Perseron dan Ibu Ivoni apabila dibuat secara 
tertulis dan ditandatangani oleh Perseroan dan Ibu Ivoni atau masing-masing kuasanya serta 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sunter Perseroan-
Ibu Ivoni. 

 
- Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko 

Sunter Perseroan-Ibu Ivoni tidak akan berakhir karena meninggalnya Ibu Ivoni dan/atau bubarnya 

atau digantinya susunan pengurus dari Perseroan, akan tetapi harus diteruskan dan ditaati oleh 
para ahli waris dan/atau para pengganti haknya dari Perseroan dan Ibu Ivoni, dan juga tidak 
berakhir karena Obyek Sewa Sunter dijual atau dipindah tangankan oleh Ibu Ivoni kepada Pihak 
lain. 

 
12. PERJANJIAN HUTANG 

 

1)  Perjanjian Pembiayaan Multiguna I Mandiri Utama Finance 
 

Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 011019000810 tanggal 23 Mei 2019, dibuat di bawah tangan, 
oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan PT Mandiri Utama Finance (“MUF”) selaku Kreditur 

(“Perjanjian Pembiayaan Mulitiguna Perseroan-MUF I”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
 
Fasil itas Pembiayaan 
 

Fasil itas pembiayaan yang diberikan oleh MUF kepada Perseroan adalah pembiayaan multiguna 
berupa pembelian secara angsuran kendaraa n bermotor dengan rincian sebagai berikut: 
 

Nama Kendaraan  :   Alphard 2.5 G AT 
Merek   :   Toyota 
Nomor Rangka  :   JTNGF3DH8K8021905 
Nomor Mesin  :   2ARJ261517 

Nomor Polisi   :   B 8018 PK 
 
dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp818.061.557,- (delapan ratus delapan belas juta enam 
puluh satu ribu lima ratus l ima puluh tujuh Rupiah). 

 
Bunga Pembiayaan 
 

Besaran bunga dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Perseroan-MUF I adalah sebesar 5,64 % (lima 
koma enam puluh empat persen). 
 
Pengakhiran Perjanjian 

 
Perseroan dan MUF dengan ini setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 
dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengatur tentang disyaratkannya 

penetapan pengadilan untuk suatu pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan 
pengakhiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna Perseroan-MUF I. 
 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Perseroan-MUF I efektif berlaku sejak tanggal dibuatnya 
sebagaimana disebutkan diatas sampai dengan seluruh hutang dan kewajiban Perseroan berdasarkan 
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Perseroan-MUF I telah dilunasi semuanya. 
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Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 

- Perjanjian Pembiayaan Multiguna Perseroan-MUF I tunduk pada Hukum Republik Indonesia. 
 
- Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan 

Multiguna Perseroan-MUF I, maka Perseroan dan MUF sepakat untuk menyelesaikannya secara 

musyawarah. 
 
- Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak disepakati, maka Perseroan dan MUF s epakat untuk 

menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Perseroan berkantor. 

 
2) Perjanjian Pembiayaan Multiguna II Mandiri Utama Finance 

 

Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 011019000833 tanggal 22 Mei 2019, dibuat di bawah tangan, 
oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan MUF selaku Kreditur (“Perjanjian Pembiayaan 
Mulitiguna Perseroan-MUF II”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
 

Fasil itas Pembiayaan 
 
Fasil itas pembiayaan yang diberikan oleh MUF kepada Perseroan adalah pembiayaan multiguna 

berupa pembelian secara angsuran kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: 
 
Nama Kendaraan  :   X3 XDRIVE351 AT 
Merek   :   BMW 

Nomor Rangka  :   MHHWX3603CK934687 
Nomor Mesin  :   A6960269 
Nomor Polisi   :   B 8386 VO 
 

dengan jumlah fasi litas pembiayaan sebesar Rp. 218.800.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan 
ratus Rupiah). 
 

Bunga Pembiayaan 
 
Besaran bunga dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Perseroan-MUF II adalah sebesar 8,85 % 
(delapan koma delapan puluh lima persen). 

 
Jangka Waktu Perjanjian 
 
Perjanjian Pembiayaan Mulitiguna Perseroan-MUF II efektif berlaku sejak tanggal dibuatnya 

sebagaimana disebutkan diatas sampai dengan seluruh hutang dan kewajiban Perseroan berdasarkan 
Perjanjian Pembiayaan Mulitiguna Perseroan-MUF II telah dilunasi semuanya. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 
Perseroan dan MUF dengan ini setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 
dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengatur tentang disyaratkannya 

penetapan pengadilan untuk suatu pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan 
pengakhiran Perjanjian Pembiayaan Mulitiguna Perseroan-MUF II. 
 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 

- Perjanjian Pembiayaan Mulitiguna Perseroan-MUF II tunduk pada Hukum Republik Indonesia. 
 

- Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan 
Mulitiguna Perseroan-MUF II, maka Perseroan dan MUF sepakat untuk menyelesaikannya secara 
musyawarah 
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- Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak disepakati, maka Perseroan dan MUF sepakat untuk 
menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Perseroan berkantor. 

 
13. PERJANJIAN KEGIATAN USAHA 
 

1) Perjanjian Kerjasama Distributor 

 
a) Perjanjian Kerjasama Distributor tanggal 9 Mei 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 

cukup, oleh dan antara Perseroan dengan ST Aisyah Ristianti selaku pemilik usaha distributor 
ACHI (“ACHI”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-ACHI”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
 

Objek Perjanjian 

 
- Perseroan dan ACHI sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan bahwa 

Klien ACHI yang memakai sistem (“Merchant”) telah setuju untuk menerima/memproses 
transaksi dari setiap pemesanan/pembelian barang dan/ atau jasa oleh pelanggan yang 

melakukan transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan transaksi digital 
lainnya melalui layanan yang disediakan oleh Perseroan. 

 

- ACHI akan melakukan pembelian perangkat dari Perseroan dan diperkenankan untuk 
menjual kembali perangkat ke Merchant. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI mulai berlaku dan mengikat Perseroan dan 

ACHI untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI dan akan dianggap diperpanjang secara otomatis 

(Mutatis Mutandis) untuk jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak 
menurut ketentuan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI. 

 

- Jika Perseroan atau ACHI bermaksud untuk mengakhiri Perj anjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-ACHI, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak 
lainnya, sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-ACHI berakhir. 

 
Biaya  

 
- Merchant yang di-aggregate oleh ACHI wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang 

dilakukan oleh pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan 
produk dan layanan Perseroan oleh Merchant sebagai berikut ini:  
a) Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit atas transaksi berhasil: 

 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us    : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandiri & BNI)  : 1.8% 

 Kartu Kredit off us    : 2% 

 Tcash     : 1% 

 Dimopay    : 1.6% 

 Ovo     : 1.5% 
 Cashlez Link    : 2.5% 

 YAP     : 2% 

 

b) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung-jawab 
Merchant akan berlaku kondisi sebagai berikut: 

 Rekening tujuan Bank Mandiri : tidak dikenakan biaya; 
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 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri : Rp. 5.000,- per settlement. 

 
c) Biaya perangkat Pembelian Perseroan Reader (Retail Price): 

 Perangkat Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : Rp. 1.700.000,-; 

 Perangkat Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus) : Rp. 2.500.000,- 

Dan/atau ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Perseroan dan ACHI. 
 

d) Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di-aggregate oleh ACHI untuk 
Perseroan mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku di Perseroan. 

Merchant berhak mengajukan, ACHI berhak mengusulkan, Perseroan berhak menerima, 
menolak dan menentukan berdasarkan hasil  review Perseroan terhadap Merchant 
dan/atau ACHI. 

 

- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Distributor  Perseroan-ACHI akan 
ditanggung oleh Perseroan dan ACHI, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 

 
- ACHI Wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian unit. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
Hak Perseroan adalah sebagai berikut: 
- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI. 

 
- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku sesuai tabel MDR 1 yang di potong secara 

langsung dari total nilai transaksi Merchant. 

 
- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada ACHI 

dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya 
persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada ACHI. 

 
- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 

ACHI bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak 

sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 
 
- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant dari ACHI bilamana terjadi transaksi yang 

berpotensi adanya chargeback. 

 
- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant 

bilamana terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari Bank. 
 

- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di-aggregate 
serta menarik perangkat yang didistribusikan oleh ACHI bilamana ditemukan adanya proses 
kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan 

berlaku di Perseroan. 
 
- Menerima semua berkas dokumen kerjasama antara ACHI dan Merchant yang terkait dengan 

Perseroan. 

 
- Memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh ACHI terhitung 3 

(tiga) bulan setelah masa penolakan dan/atau pemberhentian oleh ACHI kepada Perseroan 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada ACHI. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara langsung dengan 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh ACHI untuk Perseroan baik melibatkan atau 
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tidak melibatkan ACHI secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari tingkat 
kerahasiaannya. 

 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sitem Back-Office Merchant bilamana 

terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan sesuai 
dengan Aktivitas Transaksi Yang Dilarang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-ACHI, dan/atau sanggahan transaksi dari Bank pemroses kartu maupun 
dari pemilik kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari Merchant. 

 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 
dikonfirmasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 
Merchant. 

 
Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut: 

 
- Menyediakan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-ACHI. 
 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund dengan dibantu oleh ACHI selaku 

Merchant Aggregator dan Distributor perangkat dari Perseroan bilamana membutuhkan 
komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Merchant. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan ACHI atas 

chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant ACHI. 
 
- Menyediakan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 

perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau ACHI, 
selama masa garansi 1 tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 
Perseroan menerima informasi terlebih dahulu oleh ACHI.  

 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di dalam rekening 

penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya -biaya yang menjadi kewajiban 
dan/atau tanggung-jawab Merchant ke rekening Merchant dari ACHI paling cepat 1 (satu) 

hari kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan, dan/atau paling l ambat 3 (tiga) hari 
kerja setelah transaksi di lakukan oleh Pelanggan. 

 
- Memberikan komisi dengan presentase 30% kepada ACHI yang di dapat dari selisih MDR 

Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku sesuai dengan tabel MDR 1 setelah dikurangi 
dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu 
Kredit dan 2.1% untuk Cashlez Link. 

 
- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh ACHI kepada Perseroan 

dimana ACHI harus memberikan report pengajuan tersebut pada tanggal 01 Setiap bulannya, 
jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka yang berlaku adalah angka Perseroan.  

 
- Perseroan akan melakukan transfer dana klaim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) 

hari kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 

 
- Memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada ACHI, termasuk di 

dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh ACHI, standarisasi 
marketing collateral Perseroan di lokasi ACHI dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan 

informasi dokumen yang dibutuhkan oleh ACHI ketika meng-aggregate Merchant dan/atau 
mendistribusikan perangkat ke Merchant. 
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- Memberikan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat kepada ACHI serta User ID 
akses portal ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan 

perhitungan komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh ACHI untuk 
Perseroan. 

 
- Perseroan memberikan User ID akses mPOS Cashlez dan Portal mPOS Cashlez kepada 

Merchant-Merchant yang di aggregate oleh ACHI untuk Perseroan, sehingga Merchant dapat 
menggunakan produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan proses 
registrasi baik on-boarding maupun registrasi manual. 

 

- Perseroan dan/atau ACHI wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar 
dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan 
dari Merchant sebagai bagian dari service after sales. 

 
Hak dan Kewajiban ACHI 

 
Hak ACHI adalah sebagai berikut: 

 
- Mendapatkan dan/atau menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan, 

termasuk di dalamnya perangkat apabila sudah melakukan pembelian dan pembayaran.  

 
- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant aggregator dan 

distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. Mendapatkan komisi 
dengan presentase 30% yang di dapat dari selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang 

berlaku sesuai dengan tabel MDR 1 setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR 
yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit dan 2.1% untuk Cashlez Link. 

 
- ACHI berhak menerima komisi yang akan ditransfer oleh Perseroan 5 (l ima) hari kerja dan 

selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report transaksi 
dari ACHI. 

 

- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas 
dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan 
persetujuan Perseroan. 

 

- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang 
diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 
dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 
mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau ACHI 

selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 
pihak ACHI akan mengirimkan data Merchant kepada pihak Perseroan terlebih dahulu. 

 
- Mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada ACHI, termasuk di 

dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh ACHI, standarisasi 
marketing collateral Perseroan di lokasi ACHI dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan 
informasi dokumen yang dibutuhkan oleh ACHI ketika meng-aggregate Merchant dan/atau 

mendistribusikan perangkat ke Merchant. 
 
- Mendapatkan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat serta User ID akses portal 

ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan perhitungan komisi 

hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh ACHI untuk Perseroan tanpa fungsi 
edit. 
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Kewajiban ACHI adalah sebagai berikut: 
 

- Melakukan pembelian dan pembayaran perangkat Perseroan dengan harga berlaku sebagai 
berikut ini: 
 Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer)  : Rp 1.400.000,- 

 Reader Printer (Wisepad 2 Plus)                    : Rp 2.000.000,-. 

 
- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 

Perseroan kepada Merchant dari ACHI. 
 
- Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewajiban 

sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada calon Merchant 

dan/atau Merchant. 
 
- Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian dan know your Merchant baik dari sisi  profil  resiko, 
jenis usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 

 
- Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh ACHI sesuai 
dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua kelengkapan informasi dokumen yang 
dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses pendaftaran Merchant dari ACHI ke Perseroan. 

 

- Perseroan dan/atau ACHI wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar 
dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan 
dari Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke 

lokasi Merchant bilamana dibutuhkan. 
 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 

pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 
melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- ACHI wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin di claim kepada Perseroan pada 
tanggal 01 Setiap bulannya. 

 
Larangan-Larangan 

 
Perseroan melarang untuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 

 
- Perbuatan yang melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/2012 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). 
 
- Menjual barang dan/atau jasa yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia (teroris, narkoba, tarik tunai, pencucian uang, penipuan, 
pemalsuan). 

 
- Melakukan pembagian nilai transaksi (split transaksi) baik menggunakan kartu yang sama 

dan/atau kartu yang lainnya. 
 
- Mengalihkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI kepada pihak manapun tanpa 

ijin dari Perseroan. 

 
- Memindahtangankan/meminjamkan perangkat/Reader/system mPOS Cashlez ke pihak 

lainnya tanpa seijin dari Perseroan. 
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- Seluruh transaksi yang tidak sah dan/atau yang tidak diakui dan/atau disanggah oleh 
Pemegang Kartu Bank dan/atau Bank akan menjadi beban dan tanggung jawab Merchant 

yang di-aggregate oleh ACHI. 
 
- Mendokumentasikan dan/atau menyimpan data Pemegang Kartu Bank dalam bentuk 

apapun dan untuk kepentingan apapun. 

 
- Seluruh bentuk transaksi kartu yang mengatasnamakan Bank dan/atau program dari Bank 

tanpa adanya perjanjian dan/atau kesepakatan terlebih dahulu dengan Bank. 
 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan ACHI dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-ACHI, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Mojeure yaitu kejadian di luar 
kekuasaan Perseroan dan ACHI untuk mengatasinya. 

 

- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 
wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

ACHI. 
 
- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 

(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI. 

 

- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI mengakibatkan tidak dianggapnya 
telah terjadi Force Majeure. 

 
Pengakhiran Perjanjian 

 
- Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI, Perseroan 

atau ACHI berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI dengan 
pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau ACHI bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

ACHI; 

b) Perseroan atau ACHI tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak 
dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 

secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh Pihak lainnya; 
c) Perseroan atau ACHI bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 
d) Perseroan atau ACHI mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk melunasi/ 

membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 
e)  Perseroan atau ACHI telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 

tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan atau  
f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau ACHI telah disita berdasarkan putusan 

pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan atau ACHI melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI. 
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- Dalam hal Perseroan atau ACHI berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 
mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI, maka Pihak yang menghendaki 

tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-ACHI; 

 

- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI tidak mempengaruhi hak dan 
kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan ACHI yang masih harus dipenuhi berdasarkan 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI; 

 

- Perseroan dan ACHI sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI dapat 
diakhiri oleh Perseroan dan ACHI tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 

hakim/pengadilan. 
 

Domisil i  Hukum 
 

Perseroan dan ACHI dengan ini setuju dan sepakat bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat 
atau perselisihan tentang pelaksanaan Surat Kesepakatan ini, Perseroan dan ACHI akan 
menyelesaikannya secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan, 

maka akan diselesaikan melalui proses pengadilan dalam yuridiksi hukum Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan di Jakarta. 
 
Lain-Lain 

 
Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI dianggap tidak sah, 
tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-ACHI akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan 

yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut.  
 

b) Perjanjian Kerjasama Distributor tanggal 9 Mei 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 

cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Melly Utama selaku pemilik usaha Distributor MELLY 
(“MELLY”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-MELLY”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 

Objek Perjanjian 
 

- Perseroan dan MELLY sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan bahwa 
Klien MELLY yang memakai sistem (“Merchant”) telah setuju untuk menerima/memproses 

transaksi dari setiap pemesanan/pembelian barang dan/ atau jasa oleh pelanggan yang 
melakukan transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan transaksi digital 
lainnya melalui layanan yang disediakan oleh Perseroan. 

 
- MELLY akan melakukan pembelian perangkat dari Perseroan dan diperkenankan untuk 

menjual kembali perangkat ke Merchant. 
 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY mulai berlaku dan mengikat Perseroan 

dan MELLY untuk jangka waktu dua (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY dan akan dianggap diperpanjang secara otomatis 
(mutatis mutandis) untuk jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh Perseroan atau 
MELLY menurut ketentuan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY. 

 
- Jika Perseroan atau MELLY bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-MELLY, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak 
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lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja sama 
Distributor Perseroan-MELLY berakhir. 

 
Biaya  

 
- Merchant yang di aggregate oleh MELLY wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang 

dilakukan oleh pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan 
produk dan layanan Perseroan ol eh Merchant sebagai berikut ini:  
a) Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit atas transaksi berhasil: 

 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us    : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandi ri & BNI)  : 1.8% 

 Kartu Kredit of us    : 2% 

 Tcash     : 1% 

 Dimopay    : 1.6% 

 Ovo     : 1.5% 

 Cashlez Link    : 2.5% 

 YAP     : 2% 

b) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung-jawab 
Merchant akan berlaku kondisi sebagai berikut: 
 Rekening tujuan Bank Mandiri : tidak dikenakan biaya; 

 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri : Rp. 5.000,- per settlement. 

c) Biaya perangkat Pembelian Perseroan Reader (Retail Price): 
 Perangkat Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : Rp. 1.700.000,-; 

 Perangkat Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus) : Rp. 2.500.000,- 

Dan/atau ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Perseroan dan MELLY. 

d) Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di-aggregate oleh MELLY untuk 
Perseroan mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku di Perseroan. 
Merchant berhak mengajukan, MELLY berhak mengusulkan, Perseroan berhak 

menerima, menolak dan menentukan berdasarkan hasil  review Perseroan terhadap 
Merchant dan/atau MELLY. 

 
- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY akan 

ditanggung oleh Perseroan dan MELLY, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 

 
- MELLY wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian unit. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 

Hak Perseroan adalah sebagai berikut: 
- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY. 
 

- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku di potong secara langsung dari total nilai 
transaksi Merchant. 

 
- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada 

MELLY dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya 
persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada MELLY. 

 

- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 
MELLY bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 
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- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant dari MELLY bilamana terjadi transaksi yang 
berpotensi adanya chargeback. 

 
- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant 

bilamana terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari Bank. 
 

- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di-aggregate 
serta menarik perangkat yang di distribusikan oleh MELLY bilamana ditemukan adanya 
proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan dan 
ketentuan berlaku di Perseroan. 

 
- Menerima semua berkas dokumen kerjasama antara MELLY dan Merchant yang terkait 

dengan Perseroan. 

 
- Memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh MELLY terhitung 3 

(tiga) bulan setelah masa penolakan dan/atau pemberhentian oleh Pihak MELLY kepada 
Perseroan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak MELLY. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara langsung dengan 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh MELLY untuk Perseroan baik melibatkan atau 

tidak melibatkan MELLY secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari tingkat 
kerahasiaannya. 

 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sitem Back-Office Merchant bilamana 

terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan sesuai 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY yaitu Aktivitas Transaksi Yang 
Dilarang dan/atau sanggahan transaksi dari pihak bank pemroses kartu maupun dari pemilik 
kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari Merchant. 

 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 

dikonfirmasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 
Merchant. 

 
Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut: 

 
- Menyediakan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-MELLY. 
 

- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund dengan dibantu oleh MELLY selaku 
Merchant Aggregator dan Distributor perangkat dari Perseroan bilamana membutuhkan 
komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Merchant. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan MELLY atas  

chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant MELLY. 
 

- Menyediakan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 
mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau MELLY, 

selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 
Perseroan menerima informasi terlebih dahulu oleh MELLY.  

 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di dalam rekening 

penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya -biaya yang menjadi kewajiban 
dan/atau tanggung jawab Merchant ke rekening Merchant dari MELLY paling cepat 1 (satu) 
hari kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan, dan/atau paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan. 
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- Memberikan komisi dengan presentase 30% kepada MELLY yang di dapat dari selisih MDR 
Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku setelah dikurangi dengan bottom line persentase 

MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit dan 2.1% untuk Cashlez 
Link. 

 
- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh MELLY kepada Perseroan 

dimana MELLY harus memberikan report pengajuan tersebut pada tanggal 01 Setiap 
bulannya, jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka yang berlaku adalah angka 
Perseroan. 

 

- Perseroan akan melakukan transfer dana claim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) 
hari kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 

 

- Memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada MELLY, termasuk di 
dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh MELLY, standarisasi 
marketing collateral Perseroan di lokasi MELLY dan/atau Merchant, serta semua 
kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak MELLY ketika meng-aggregate 

Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Merchant. 
 
- Memberikan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat kepada MELLY serta User ID 

akses portal ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan 
perhitungan komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di aggregate oleh MELLY untuk 
Perseroan. 

 

- Perseroan memberikan User ID akses mPOS Cashlez dan portal mPOS Perseroan kepada 
Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh MELLY untuk Perseroan, sehingga Merchant 
dapat menggunakan produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan 
proses registrasi baik on-boarding maupun registrasi manual. 

 
- Perseroan dan/atau MELLY wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan 

benar dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan 

keluhan dari Merchant sebagai bagian dari service after sales. 
 

Hak dan Kewajiban MELLY 
 

Hak MELLY adalah sebagai berikut: 
 

- Mendapatkan dan/atau menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan, 
termasuk di dalamnya perangkat apabila sudah melakukan pembelian dan pembayaran.  

 
- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant aggregator dan 

distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. Mendapatkan komisi 

dengan presentase 30% yang di dapat dari selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang 
berlaku sesuai dengan tabel MDR 1 setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR 
yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit dan 2.1% untuk Cashlez Link. 

 

- MELLY berhak menerima komisi yang akan di transfer oleh Perseroan 5 (l ima) hari kerja dan 
selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report transaksi 
dari MELLY. 

 
- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas 

dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan 
persetujuan Perseroan. 

 
- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang 

diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 
dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 
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- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana p erangkat 
mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 

perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau MELLY 
selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 
MELLY akan mengirimkan data Merchant kepada Perseroan terlebih dahulu. 

 

- Mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada MELLY, termasuk di 
dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh MELLY, standarisasi 
marketing collateral Perseroan di lokasi MELLY dan/atau Merchant, serta semua 
kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh MELLY ketika meng-aggregate 

Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Merchant. 
 
- Mendapatkan ID Merchant aggregator dan distributor perangkat serta User ID akses portal 

ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan perhitungan komisi 
hanya untuk Merchant-Merchant yang di aggregate oleh MELLY untuk Perseroan tanpa 
fungsi edit. 

 

Kewajiban MELLY adalah sebagai berikut: 
 

- Melakukan pembelian dan pembayaran perangkat Perseroan dengan harga berlaku sebagai 

berikut ini: 
 Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer)   : Rp 1.400.000,- 

 Reader Printer (Wisepad 2 Plus)  : Rp 2.000.000,-. 

 
- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 

Perseroan kepada Merchant dari MELLY. 

 
- Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewajiban 

sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada calon Merchant 
dan/atau Merchant. 

 
- Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian dan know your Merchant baik dari sisi  profil  resiko, 

jenis usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 
 
- Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh MELLY sesuai 

dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua kelengkapan informasi dokumen yang 
dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses pendaftaran Merchant dari MELLY ke Perseroan. 

 
- Perseroan dan/atau MELLY wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan 

benar dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan 
keluhan dari Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya 
kunjungan ke lokasi Merchant bilamana dibutuhkan. 

 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 
pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 

melalui  Perseroan kepada Merchant. 
 
- MELLY wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin diklaim kepada Perseroan pada 

tanggal 1 Setiap bulannya. 
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Larangan-Larangan 
 

Perseroan melarang untuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut 
 

- Perbuatan yang melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/2012 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). 

 
- Menjual barang dan/atau jasa yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia (teroris, narkoba, ta rik tunai, pencucian uang, penipuan, 
pemalsuan). 

 
- Melakukan pembagian nilai transaksi (split transaksi) baik menggunakan kartu yang sama 

dan/atau kartu yang lainnya. 

 
- Mengalihkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY kepada pihak manapun 

tanpa ijin dari Perseroan. 
 

- Memindahtangankan/meminjamkan perangkat/Reader/sistem mPOS Cashlez ke pihak 
lainnya tanpa seijin dari Perseroan. 

 

- Seluruh transaksi yang tidak sah dan/atau yang tidak diakui dan/atau disanggah oleh 
Pemegang Kartu Bank dan/atau Bank akan menjadi beban dan tanggung jawab Merchant 
yang di aggregate oleh MELLY. 

 

- Mendokumentasikan dan/atau menyimpan data Pemegang Kartu Bank dalam bentuk 
apapun dan untuk kepentingan apapun. 

 
- Seluruh bentuk transaksi kartu yang mengatasnamakan Bank dan/atau program dari Bank 

tanpa adanya perjanjian dan/atau kesepakatan terlebih dahulu dengan Bank. 
 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan MELLY dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-MELLY, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di 

luar kekuasaan Perseroan dan MELLY untuk mengatasinya. 
 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 

secara nyata berpengaruh terhadap pelaksana an Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
MELLY. 

 

- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. 

 

- Pihak yang terkena Force Majeure wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai 
kembali kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
MELLY. 

 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY mengakibatkan tidak dianggapnya 
telah terjadi Force Majeure. 
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Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain, Perseroan atau MELLY berhak untuk mengakhiri Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau MELLY bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-MELLY; 

b) Perseroan atau MELLY tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak 
dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya; 

c) Perseroan atau MELLY bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; 

d) Perseroan atau MELLY mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk melunasi/ 

membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 
e)  Perseroan atau MELLY telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang tersebut telah disetujui oleh Pengadilan; dan/atau  

f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau MELLY telah disita berdasarkan putusan 
pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan atau MELLY melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY. 
 

- Dalam hal Perseroan atau MELLY berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 
mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY, maka Pihak yang 

menghendaki tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY; 

 

- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY tidak mempengaruhi hak dan 
kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan MELLY yang masih harus dipenuhi 
berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY; 

 
- Perseroan dan MELLY sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY 
dapat diakhiri oleh Perseroan dan MELLY tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 

hakim/pengadilan. 
 

Domisil i  Hukum 
 

- Perseroan dan MELLY dengan ini setuju dan sepakat bahwa dalam hal terjadi perbedaan 
pendapat atau perselisihan tentang pelaksanaan Surat Kesepakatan ini, Perseroan dan 
MELLY akan menyelesaikannya secara musyawarah. 

 
- Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka akan dis elesaikan melalui proses 

pengadilan dalam yuridiksi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

Lain-Lain 
 

Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY dianggap tidak 

sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-MELLY akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan 
yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut.  

 

c) Perjanjian Kerjasama Distributor  tanggal 29 Juni 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 
cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Susun selaku pribadi/perorangan (“SUSUN”), untuk 
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
SUSUN”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 
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Objek Perjanjian 
 

- Perseroan dan SUSUN sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan bahwa 
Merchant telah setuju untuk menerima/memproses transaksi dari setiap 
pemesanan/pembelian barang dan/atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi 
pembayaran dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan transaksi digital lainnya melalui layanan 

yang disediakan oleh  Perseroan. 
 
- Merchant merupakan milik dari Perseroan dan SUSUN, Perseroan dan SUSUN wajib menjaga 

kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh Perseroan dan SUSUN sesuai dengan fungsi 

Perseroan dan SUSUN di dalam pelaksanaanya. 
 

Jangka Waktu Perjanjian 

 
Jangka Waktu kerjasama Perjanjian Kerjasama  Distributor Perseroan-SUSUN berlaku dan 
mengikat Perseroan dan SUSUN dalam jangka waktu 1  (satu) tahun sejak tanggal 
ditandatanganinya dan akan dianggap diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang 

sama, kecuali diakhiri oleh Perseroan atau SUSUN harus diberitahukan terlebih dahulu secara 
tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diperpanjang secara otomatis. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 
Hak : 

 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN. 

 
- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku sesuai tabel MDR 1 yang di potong secara 

langsung dari total nilai transaksi Merchant. 
 
- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada 

SUSUN dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya 
persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada SUSUN. 

 
- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 

SUSUN bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang 
tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 

 
- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant dari SUSUN bilamana terjadi transaksi 

yang berpotensi adanya chargeback. 
 
- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant 

bilamana terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari Bank. 
 
- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di-aggregate 

serta menarik perangkat yang di distribusikan oleh SUSUN bilamana ditemukan adanya 

proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan dan 
ketentuan berlaku di Perseroan. 

 

- Menerima semua berkas dokumen kerjasama antara SUSUN dan Merchant yangterkait 
dengan Perseroan. 

 
- Memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh SUSUN terhitung 3 

bulan setelah masa penolakan dan/atau pemberhentian oleh SUSUN kepada Perseroan 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada SUSUN. 
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- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara langsung dengan 
Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh SUSUN untuk Perseroan baik melibatkan atau 

tidak melibatkan SUSUN secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari tingkat 
kerahasiaannya. 

 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sitem Back-Office Merchant bilamana 

terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan sesuai 
dalam Aktivitas Transaksi Yang Dilarang yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-SUSUN sanggahan transaksi dari pihak bank pemroses kartu maupun dari pemilik 
kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari Merchant. 

 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 

dikonfirmasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 
Merchant. 

 
Kewajiban : 

 
- Menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-SUSUN. 

 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund dengan dibantu oleh SUSUN selaku 

Merchant Aggregator dan Distributor perangkat dari Perseroan bilamana membutuhkan 
komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Merchant. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan SUSUN atas  

chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant SUSUN. 
 

- Menyediakan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 
mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau SUSUN, 

selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 
Perseroan menerima informasi terlebih dahulu oleh SUSUN. 

 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di dalam rekening 

penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya -biaya yang menjadi kewajiban 
dan/atau tanggung-jawab Merchant ke rekening Merchant dari SUSUN paling cepat 1 (satu) 
hari kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan, dan/atau paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan. 

 
- Memberikan komisi dengan presentase 25% kepada SUSUN yang di dapat dari selisih MDR 

Kartu Kredit dan setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh 

Perseroan yaitu: 
 Kartu Kredit      : 1.6%, dan  

 Transaksi Gopay, OVO, LinkAja Kredivo, dan Akulaku : 0.03% 

Dari setiap transaksi yang terjadi pada Merchant yang diakuisisi oleh SUSUN (untuk Gopay, 
Akulaku dan Kredivo akan berlaku otomatis jika sudah live) dengan catatan bahwa MDR yang 
berlaku adalah MDR normal. 

 
- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh SUSUN kepada Perseroan 

dimana SUSUN harus memberikan report pengajuan tersebut pada tanggal 1 setiap 
bulannya, jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka yang berlaku adalah angka 

Perseroan. 
 
- Perseroan akan melakukan transfer dana klaim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) 

hari kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 
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- Memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada SUSUN, termasuk di 
dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh SUSUN, standari sasi 

marketing collateral Perseroan di lokasi SUSUN dan/atau Merchant, serta semua 
kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh SUSUN ketika mengaggregate 
Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 

- Memberikan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat kepada SUSUN serta User ID 
akses portal ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan 
perhitungan komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di aggregate oleh SUSUN untuk 
Perseroan. 

 
- Perseroan memberikan User ID akses mPOS Cashlez dan portal mPOS Cashlez kepada 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh SUSUN untuk Perseroan, sehingga Merchant 

dapat menggunakan produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan 
proses registrasi baik on-boarding maupun registrasi  manual. 

 
- Perseroan wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam 

memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari 
Merchant sebagai bagian dari service after sales. 

 

Hak dan Kewajiban SUSUN 
 
Hak : 

 

- Mendapatkan dan/atau menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan, 
termasuk di dalamnya perangkat apabila sudah melakukan pembelian dan pembayaran.  

 
- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant Aggregator dan 

Distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 
 
- Mendapatkan komisi dengan presentase 25% yang di dapat dari selisih MDR Kartu Kredit 

setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 
1.6% untuk Kartu Kredit dan 0.03% dari transaksi Gopay, OVO, LinkAja Kredivo, dan Akulaku 
dari setiap transaksi yang terjadi pada Merchant yang diakuisisi SUSUN (untuk GOPAY, 
Akulaku dan Kredivo akan berlaku otomatis jika sudah live) dengan catatan bahwa MDR yang 

berlaku adalah MDR normal. 
 
- SUSUN berhak menerima komisi yang akan di transfer oleh Perseroan 5 (l ima) hari kerja dan 

selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report transaksi 

dari SUSUN. 
 
- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas 

dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan 
persetujuan Perseroan. 

 
- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang 

diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 
dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 
mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau SUSUN 
selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 

pihak SUSUN akan mengirimkan data Merchant kepada Perseroan terlebih dahulu SUSUN, 
termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh SUSUN, 
standarisasi marketing collateral Perseroan di lokasi SUSUN dan/atau Merchant, serta semua 
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kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh SUSUN ketika mengaggregate 
Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Perseroan. 

 
- Mendapatkan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat serta User ID akses portal 

ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan perhitungan komisi 
hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh SUSUN untuk Perseroan tanpa 

fungsi edit. 
 

Kewajiban : 
 

- Melakukan stok perangkat minimal 25 (dua puluh lima) unit. 
 
- Melakukan pembelian dan pembayaran perangkat Cashlez dengan harga berlaku sebagai 

berikut ini: 
 Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer)  : Rp 1.400.000, 

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp 2.200.000,- 

 
- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 

Perseroan kepada Merchant dari SUSUN. 

 
- Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewajiban 

sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada calon Merchant 
dan/atau Merchant. 

 
- Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian dan know your Merchant baik dari sisi  profil  resiko, 

jenis usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 
 
- Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh SUSUN sesuai 

dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua kelengkapan informasi dokumen yang 
dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses pendaftaran Merchant dari SUSUN ke Perseroan. 

 

- SUSUN wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam 
memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari 
Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke lokasi 
Merchant bilamana dibutuhkan. 

 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 
pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 

melalui Perseroan kepada Merchant. 
 
- SUSUN wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin diklaim kepada Perseroan pada 

tanggal 01 Setiap bulannya. 
 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan SUSUN dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 
dalam memenuhi kewajiban  yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-SUSUN, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di 
luar kekuasaan Perseroan dan SUSUN untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 

secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
SUSUN. 
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- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya  dalam waktu 7 

(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN. 

 

- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN mengakibatkan tidak dianggapnya 
telah terjadi  Force Majeure. 

 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Perseroan atau SUSUN berhak untuk mengakhiri  Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

SUSUN dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau SUSUN bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-SUSUN. 
b) Perseroan atau SUSUN tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak 
dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya. 

c) Perseroan atau SUSUN bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 

d) Perseroan atau SUSUN mengakui  secara  tertulis  ketidakmampuannya  untuk  
melunasi/membayar  hutangnya yang telah jatuh tempo. 

e)  Perseroan atau SUSUN telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang tersebut telah disetujui oleh pengadilan. 

f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau SUSUN telah disita berdasarkan putusan 

pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan atau SUSUN melaksanakan kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN. 

 
- Dalam hal Perseroan atau SUSUN berkehendak untuk tidak  memperpanjang dan/atau 

mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN, maka Pihak yang 
menghendaki tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN. 

 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN tidak mempengaruhi hak 

dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan SUSUN yang masih harus dipenuhi 
berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN. 

 

- Perseroan dan SUSUN sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab 
Undangundang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN 
dapat diakhiri oleh Perseroan dan SUSUN tanpa terlebih dahulu mendapatkan  keputusan 
hakimIpengadilan. 

 
Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 

- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan 
tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 

 
- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan  ketentuan dari 

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN, Perseroan-SUSUN sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat.  
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- Bilamana musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan-SUSUN 
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka kepada Badan 

Arbitrase Nasional lndonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI.  
 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan-SUSUN wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-SUSUN kecuali ditentukan lain. 
 

Lain-Lain 
 

Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN dianggap tidak 
sah, tidak dapat dilaksanakan atau  melanggar hukum untuk alasan  apapun, maka Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-SUSUN akan tetap  berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan 

yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau mel anggar  hukum tersebut. 
 

d) Perjanjian Kerjasama Distributor No. 038/PKS/CASHLEZ/IX/2019  tanggal 6 September 2019, dibuat di 
bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Maharesi Wicaksono selaku 

pribadi/perorangan (“MAHARESI”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  
(“Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 

Objek Perjanjian 
 

- Perseroan akan melakukan penjualan perangkat Cashlez (“Unit”) kepada MAHARESI dengan 
harga yang disepakati oleh Perseroan dan MAHARESI sebagaimana diatur dalam Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI. 
 
- MAHARESI akan melakukan pembelian Unit dari Perseroan dan diperkenankan untuk melakukan 

penjualan kembali kepada Merchant dengan harga yang telah ditentukan oleh Perseroan. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 

- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI berlaku efektif sejak tanggal 
ditandatanganinya, dan akan terus berlaku selama tidak ada pengakhiran perjanjian yang 
dilakukan oleh STI atau MAHRESI, yang mana pengakhiran tersebut harus dibuat paling lambat 3 
(tiga) bulan sebelum jangka waktu STI dan MAHRESI akan diakhiri dengan syarat dan ketentuan 

yang akan didiskusikan dan disepakati oleh STI dan MAHRESI. 
 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama  Distributor Perseroan-MAHARESI. 

 
Biaya-Biaya 

 

- Merchant yang di aggregate oleh MAHARESI wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang 
dilakukan oleh Pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan 
produk dan layanan Perseroan oleh Merchant sebagai berikut ini: 

 

Penggunaan Kartu Kredit dan atau Kartu Debit dan layanan pembayaran digital atas transaksi 
berhasil: 
 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us    : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandiri & BNI)  : 1.8% 

 Kartu Kredit off us    : 2% 

 Tcash     : 1% 

 Dimopay    : 1.6% 

 Ovo     : 1.5% 

 Cashlez Link    : 2.5% 



   
  

 

118 

 YAP     : 2% 

 
- MAHARESI wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan terkait 

dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan produk dan layanan Perseroan sebagai 
berikut: 
a. Biaya perangkat Pembelian Cashlez Reader: 

 Perangkat Cashlez Reader NonPrinter (Wisepad 2) : Rp. 1.500.000,- (satu juta l ima ratus 

ribu Rupiah) per Unit; 

 Perangkat Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus) : Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus 

ribu Rupiah) per Unit; 
 Perangkat CashlezOne (Cl) per Unit : Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) 

per Unit. 
b. Penggunaan Kartu Kredit dan atau Kartu Debit dan layanan pembayaran digital atas transaksi 

berhasil: 

 Kartu Debit GPN On Us (Mandiri & BNI) : 0,15% 

 Kartu Debit GPN Off Us   : 1% 

 Kartu Kredit On Us (Mandiri & BNI)  : 1.8% 

 Kartu Kredit Of Us    : 2%  

Untuk lengkapnya dapat dil ihat pada tabel MDR. 
c. Pengiriman dana dan atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung jawab MAHARESI 
akan berlaku kondisi sebagai berikut: 

 Rekening tujuan Bank Mandiri : tidak dikenakan biaya 

 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri  : Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) per 

settlement. 
d. Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI 

akan ditanggung oleh masing-masing Pihak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku di Indonesia. 
e. MAHARESI wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian Unit. 
f. Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di aggregate oleh MAHARESI untuk 

Perseroan mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku dari Pihak Perta ma. 

Merchant berhak mengajukan, MAHARESI berhak mengusulkan, Perseroan berhak 
menerima, menolak dan menentukan berdasarkan hasil  evaluasi terhadap Merchant dan 
atau MAHARESI. 

 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 
Hak : 

 
- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat sebagaimana diatur dalam Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI. 
 

- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku dipotong secara langsung dari total nilai trans aksi 
Merchant. 

 

- Melakukan perubahan atas harga unit dan/atau persentase MDR yang berlaku kepada MAHARESI 
dan atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya persentase 
bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada MAHARESI . 

 

- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 
MAHARESI apabila ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku pada Perseroan. 

 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan untuk sementara atau selamanya atas penerusan 
dana transaksi, dan akses akun sistem mPOS atau sistem Back-Office dan akses mobile aplikasi 
untuk melakukan transaksi kepada Merchant atas transaksi yang dilakukan apabila diketahui 
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telah terjadi transaksi yang dilarang oleh Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI, dengan pemberitahuan kepada Merchant 

paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ditemukan kemungkinan terjadinya transaksi yan g 
dilarang tersebut, kecuali terdapat klarifikasi dan pembuktian secara hukum dari bahwa transaksi 
yang dilarang tidak pernah terjadi. 

 

- Perseroan berhak melakukan penghentian sistem mPOS dan atau sistem Back-Office apabila 
sedang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang 
sebelumnya akan di informasikan terlebih dahulu kepada Merchant paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sebelum maintenance tersebut dijalankan untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman 

bagi Perseroan dan MAHARESI dan juga Merchant. 
 
- Perseroan berhak melakukan penangguhan dana atas transaksi Merchant bilamana terjadi 

transaksi yang berpotensi adanya Sanggahan Transaksi/chargeback/refund. dan Merchant 
memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan pendebetan atau pengurangan dana 
sesuai dengan jumlah konfirmasi dari Bank. 

 

- Perseroan berhak menerima,menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di 
aggregate apabila ditemukan adanya proses  kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku dari Perseroan. 

 
- Perseroan berhak memproses kembali Merchant yang ditolak dan atau diberhentikan oleh 

MAHARESI dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah masa penolaka n dan atau pemberhentian 
oleh MAHARESI kepada Perseroan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada MAHARESI.  

 
- Perseroan berhak melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara 

langsung kepada Merchant-Merchant yang di aggregate oleh MAHARESI untuk Perseroan baik 
melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.Kewajiban -

kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Kewajiban: 

 
- Perseroan wajib memberikan layanan berupa sistem transaksi pembayaran non tuna i kepada 

MAHARESI yang mana MAHARESI mempunyai wewenang untuk meneruskan layanan tersebut 
melalui penjualan kepada Merchant. 

 
- Perseroan wajib melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan 

MAHARESI atas sanggahan transaksi/chargeback/refund yang dimintakan oleh pihak Bank kepada 
Merchant. 

 
- Perseroan wajib menyediakan Unit sesuai dengan persetujuan Perseroan dan MAHARESI untuk 

jumlah yang dibutuhkan oleh MAHARESI. 

 
- Perseroan wajib menyediakan Unit pengganti dan atau perbaikan Unit apab lia Unit mengalami 

kerusakan software dan atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan Unit tidak berfungsi 
dan atau tidak dapat digunakan oleh Merchant, selama masa garansi 1 (satu) tahun yang 

terhitung sejak tanggal pembelian Unit, dengan catatan Pers eroan telah menerima informasi 
resmi secara tertulis dari MAHARESI secara rinci mengenai detail  kerusakan dan Perseroan telah 
melakukan pengecekan mengenai kerusakan yang terjadi. 

 
- Perseroan wajib memberikan komisi dengan persentase sebesar 25% kepada MAHARESI yang 

didapat dari selisih Merchant Discount Rate (MDR) Kartu Kredit yang berlaku sesuai dengan tabel 
MDR setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 

1,6% untuk Kartu Kredit dan 2,1% untuk Cashlez Link. 
 
- Perseroan wajib melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh MAHARESI kepada 

Perseroan dimana pihak MAHARESI harus memberikan dan atau mengirimkan report pengajuan 
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tersebut pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya, jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka 
jumlah yang berlaku adalah hasil  dari penghitungan Perseroan. 

 
- Perseroan wajib melakukan transfer dana claim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) hari 

kerja dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah report di terima. 
 

- Perseroan wajib memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant dan 
atau MAHARESI, termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan 
oleh MAHARESI, standarisasi marketing collateral/ Pihak Pertama di lokasi MAHARESI dan atau 
Merchant, serta semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh MAHARESI ketika 

meng-aggregate Merchant dan atau mendistribusikan Unit ke Merchant. 
 
- Perseroan wajib memberikan User ID dan akses mPOS bagi Merchant yang di aggregate 

MAHARESI untuk masuk ke portal Perseroan dengan catatan bahwa akses yang dilakukan 
terbatas hanya untuk aktivitas -aktivitas yang terkait antara Perseroan dengan Merchant saja, 
termasuk memonitor segala kegiatan transaksi yang terjadi antara Perseroa n dengan Merchant. 
Diluar dari itu Merchant dilarang untuk melakukan aktivitas lain didalam portal milik Perseroan. 

 
- Perseroan wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam memberikan 

layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari Merchant sebagai 

bagian dari service after sales. 
 
- Perseroan wajib meneruskan dana-dana atas Transaksi Berhasil  yang sementara ditampung di 

rekening Perseroan kepada rekening Merchant dalam kurun waktu paling cepat 1 (satu) hari dan 

paling lambat 3 (tiga) hari untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank setelah transaksi 
dilakukan oleh Pemegang Kartu. 

 
Hak dan Kewajiban MAHARESI 

 
Hak : 

 

- Mendapatkan MAHARESI berhak melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaa n 
sebagai Distributor Unit sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 

 
- MAHARESI berhak menerima komisi dengan persentase 25% yang di dapat dari selisih Merchant 

Discount Rate (MDR) Kartu Kredit yang berlaku sesuai dengan tabel MDR setelah dikurangi 
dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1,6% untuk Kartu 
Kredit On Us & Off Us dan 2,1% untuk Cashlez Link. 

 

- MAHARESI berhak menerima komisi yang akan dikirimkan oleh Perseroan kepada MAHARESI 
melalui transfer ke rekening MAHARESI dalam kurun waktu 5 (l ima) hari kerja dan paling lambat 
14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report transaksi dari MAHARESI. 

 
- MAHARESI berhak memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan 

yang jelas dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan 
persetujuan dari Perseroan. 

 
- MAHARESI berhak mendapatkan unit pengganti apabila terdapat kerusakan pabrikasi yang dapat 

menyebabkan unit tidak berfungsi dan atau tidak dapat digunakan oleh Merchant selama masa 

garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana Merchant akan 
terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis dan rinci mengenai kerusakan kepada 
Perseroan. 

 

- MAHARESI berhak mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback 
yang diinformasikan oleh Pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan atau refund yang 
dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 
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- MAHARESI berhak mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant 
dan atau MAHARESI, termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk 

digunakan oleh MAHARESI, standarisasi Marketing collateral Perseroan di lokasi MAHARESI dan 
atau Merchant, serta semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh MAHARESI 
ketika meng-aggregate Merchant dan atau mendistribusikan unit ke Merchant. 

 

- MAHARESI berhak menerima User ID dan akses mPOS untuk Merchant yang di aggregate 
MAHARESI untuk masuk ke portal Perseroan dengan catatan bahwa akses yang dilakukan 
terbatas hanya untuk aktivitas -aktivitas yang terkait antara Perseroan dengan Merchant saja, 
termasuk memonitor segala kegiatan transaksi yang terjadi antara Perseroan dengan Merchant. 

Diluar dari itu MAHARESI dilarang untuk meiakukan aktivitas lain didalam portal Perseroan.  
 
- MAHARESI berhak mendapatkan pendampingan dari Perseroan terkait penjelasan produk dan 

layanan serta penggunaan dan pemasangan unit kepada Merchant selama 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak MAHARESI resmi terdaftar sebagai Distributor. Atas kegiatan tersebut, maka 
MAHARESI akan memberikan Sharing lnsentif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per satu 
kali  kegiatan pendampingan (penjelasan produk dan layanan serta penggunaan dan pemasangan 

unit) kepada karyawan dari Perseroan yang melakukan pendampingan tersebut, namun terbatas 
hanya di area dimana terdapat Kantor Cabang dan atau perwakilan Perseroan, dilua r area 
tersebut maka Merchant hanya akan mendapatkan materi pendampingan informasi yang 

disediakan oleh MAHARESI berupa video tutorial penggunaan dan atau petunjuk pemakaian unit 
melalui telepon, video call, dan lain-lain. 

 
- MAHARESI berhak menerima dana-dana atas Transaksi Berhasil  yang sementara ditampung di 

Rekening Perseroan ke Rekening MAHARESI dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) hari kerja 
dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja (untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah 
transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu. 
 

Kewajiban: 
 

- MAHARESI wajib melakukan pembayaran atas biaya -biaya yang telah disetujui Perseroan dan 

MAHARESI. 
 
- MAHARESI wajib melakukan pembayaran Unit sejak menerima Invoice dari Perseroan. 
 

- MAHARESI wajib menjaga kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh Perseroan dan 
MAHARESI sesuai dengan fungsi Perseroan dan MAHARESI di dalam pelaksanaanya sesuai dengan 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI. 

 

- MAHARESI wajib melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk 
dan layanan Perseroan kepada Merchant dengan dukungan Perseroan, termasuk di dalamnya: 
a. Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewajiban 

sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada Merchant; 
b. Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan unit kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian baik dari sisi  profil  resiko, jenis usaha, lama usaha, 
potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant; 

c. Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 
dalamnya pemasangan Marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh Perseroan 
dan atau MAHARESI sesuai dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua 

kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses pendaftaran 
Merchant dari MAHARESI ke MAHARESI. 

 
- MAHARESI wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam 

memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari 
Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke lokasi 
Merchant bilamana dibutuhkan. 
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- MAHARESI wajib bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi 
serta koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 

pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan atau refund yang dimintakan oleh Bank melalui 
Perseroan kepada Merchant. 

 
- MAHARESI wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin di claim kepada Perseroan pada 

tanggal1 (satu) setiap bulannya.  
 
- MAHARESI wajib melakukan pembayaran unit maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah 

invoice diterima. 

 
- MAHARESI wajib menempatkan Marketing collateral dari Perseroan untuk ditempatkan di lokasi 

usaha MAHARESI atas persetujuan Perseroan dan MAHARESI. 

 
- MAHARESI wajib menanggung biaya kerugian yang timbul atas Sanggahan Transaksi dan atau 

Chargeback dan atau refund dari Pihak Bank dengan memberikan kuasa kepada Perseroan untuk 
melakukan pengurangan dana dan atau pendebetan pembayaran dana transaksi MAHARESI dan 

atau MAHARESI wajib mengirimkan dana transaksi sejumlah nominal Sanggahan Transaksi dan 
atau chargeback dan atau refund kepada Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. 

 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan MAHARESI dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 
dalam memenuhi kewajiban  yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan -

MAHARESI, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 
kekuasaan Perseroan dan MAHARESI untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, wabah 

penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, secara nyata 
berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan -MAHARESI. 

 

- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan 
secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya  dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender 
setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure wajib berusaha semaksimal 
mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-MAHARESI. 
 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI mengakibatkan tidak dianggapnya 

telah terjadi  Force Majeure. 
 

Pengakhiran Perjanjian 

 
- Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI, Perseroan 

dan MAHARESI berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan -MAHARESI 
dengan pemberitahuan tertulis, apabila:  

a) Perseroan dan MAHARESI bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-MAHARESI; 

b) Perseroan dan MAHARESI tidak memenuhi kewajiban dan atau ketentuan yang tercantum 

dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI baik sebagian maupun 
seluruhnya dan Pihak dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah 
diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh Pihak lainnya; 

c) Salah satu pernyataan dan jaminan dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-MAHARESI ternyata tidak benar atau menjadi tidak benar; 
d) Perseroan dan MAHARESI bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 
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e)  Perseroan dan MAHARESI mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk 
melunasi/membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 

f) Perseroan dan MAHARESI telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang tersebut telah disetujui oteh pengadilan; dan/atau 

g) Sebagian besar aset dari Perseroan dan MAHARESI telah disita berdasarkan putusan 

pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan dan MAHARESI melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI.  

 

- Dalam hal Perseroan dan MAHARESI berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-MAHARESI, maka pihak yang menghendaki tersebut wajib 
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI. 
 
- Pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-

masing pihak yang masih harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-MAHARESI yang timbul sebelum pengakhiran; 
 
- Perseroan dan MAHARESI sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
MAHARESI dapat diakhiri oleh Perseroan dan MAHARESI tanpa terlebih dahulu mendapatkan 
keputusan hakim/pengadilan. 

 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 

- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan 
tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 

 
- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan  ketentuan dari Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-MAHARESI, Perseroan-MAHARESI sepakat untuk menyelesaikan 

perselisihan dimaksud secara mus yawarah untuk mencapai mufakat. 
 
- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan -MAHARESI 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka menurut prosedur 

hukum acara yang berlaku di Indonesia. 
 
- Perseroan dan MAHARESI sepakat untuk memilih kedudukan hukum (domisil i) yang tetap pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan MAHARESI wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-MAHARESI kecuali ditentukan lain. 
 

Lain-Lain 
 

Perseroan dan MAHARESI tidak dapat mengalihkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan -
MAHARESI kepada pihak manapun tanpa izin dari Perseroan atau MAHARESI. 

 

e)  Perjanjian Kerjasama Distributor No. 067/PKS/CASHLEZ/X/2019  tanggal 30 Oktober 2019, dibuat di 
bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Billy Yunisetiawan selaku 
pribadi/perorangan (“BILLY”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai (“Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
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Objek Perjanjian 
 

- Perseroan dan BILLY sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan bahwa 
Merchant telah setuju untuk menerima/memproses transaksi dari setiap pemesanan/pembelian 
barang dan/atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit, 
Kartu Debit, dan transaksi digital lainnya melalui layanan yang disediakan oleh  P erseroan. 

 
- BILLY akan melakukan pembelian perangkat dari Perseroan dan diperkenankan untuk menjual 

kembali perangkat kepada Merchant dengan harga jual sesuai harga retail yang sudah di 
tentukan pada Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 
 

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya 
Perjanjian ini, akan terus berlaku dan mengikat Perseroan dan BILLY sampai hak dan kewajiban Para 
Pihak terpenuhi, yang mana jika Perseroan atau BILLY ingin melakukan pengakhiran perjanjian maka 
harus menyampaikan permohonan pengakhiran perjanjian secara itertulis kepada pihak lainnya dan 

dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian akan diakhiri dengan syarat dan 
ketentuan yang akan didiskusikan dan disepakati oleh Para Pihak. 
 

Biaya-Biaya 
 
Merchant yang di aggregate oleh BILLY wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang dilakukan 
oleh Pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan produk dan layanan 

Perseroan oleh Merchant sebagai berikut ini: 
a. Penggunaan Kartu Kredit dan atau Kartu Debit dan layanan pembayaran digital atas transaksi 

berhasil: 
 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us    : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandiri & BNI)  : 1.8% 

 Kartu Kredit off us    : 2% 

 Tcash     : 1% 

 Dimopay    : 1.6% 

 Ovo     : 1.5% 

 Cashlez Link    : 2.5% 

 YAP     : 2% 

b. Biaya MDR akan di-Setting untuk Pihak Kedua adalah sebagai berikut: 

 Kartu Debit GPN On Us (Mandiri & BNI)  : 0,15 % 

 Kartu Debit GPN Off Us    : 1 % 

 Kartu Kredit On Us    : 1,8 % 

 Kartu Kredit Off Us    : 1,85 % 

c. Biaya MDR akan diperbaharui oleh Perseroan dalam pemantauan selama 1 bulan dengan catatan 
bahwa BILLY aktif melakukan transaksi, transaksi yang dilakukan aman, tidak terdapat sanggahan 
dari bank/customer, dan tidak terdapat transaksi fraud selama masa pemantauan dari Perseroan. 

d. Biaya perangkat Pembelian Cashlez Reader: 

 Perangkat Cashlez Reader NonPrinter (Wisepad 2) : Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu 

Rupiah) per Unit; 
 Perangkat Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus) : Rp. 2.500.000,- (dua juta l ima ratus ribu 

Rupiah) per Unit; 
 Perangkat CashlezOne (Cl) per Unit. : Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) per 

Unit. 
e. Pengiriman dana dan atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement setelah 

dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung jawab BILLY akan berlaku 
kondisi sebagai berikut: 
 Rekening tujuan Bank Mandiri   : tidak dikenakan biaya 
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 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri  : Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) per 

settlement. 
f. Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY akan 

ditanggung oleh masing-masing Pihak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 

g. BILLY wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian Unit. 
h. Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di aggregate oleh BILLY untuk Perseroan 

mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku dari Pihak Pertarna. Merchant berhak 
mengajukan, BILLY berhak mengusulkan, Perseroan berhak menerima, menolak dan menentukan 
berdasarkan hasil  evaluasi terhadap Merchant dan atau BILLY. 

i . Limit yang diberikan kepada Pihak Kedua adalah sebagai berikut: 

 Per transaksi  : Rp 30.000.000,- 

 Per bulan  : Rp 500.000.000,- 

 Per hari   : Rp 100.000.000,- 

j. Limit yang akan di -seting untuk Pihak Kedua sebagai berikut: 
 Per transaksi  : Rp 30.000.000,- 

 Per bulan  : Rp 1.000.000.000,- 

 Per hari   : Rp 300.000.000,- 

k. Limit akan diperbaharui atau di -setting oleh Perseroan apabila sudah melalui taha p pemantavan 
dari Perseroan dengan catatan bahwa transaksi yang dilakukan oleh BILLY aman, tidak terdapat 
sanggahan dari bank/customer, dan tidak terdapat transaksi fraud selama masa pemantauan dari 

Perseroan. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
Hak : 

 
- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat sebagaimana diatur dalam Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY. 
 
- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku sesuai tabel MDR yang di potong secara langsung 

dari total nilai transaksi Merchant. 
 
- Melakukan perubahan atas harga unit dan/atau persentase MDR yang berlaku kepada BILLY dan 

atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya persentase bottom 

line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada BILLY. 
 
- Melakukan penangguhan untuk sementara atau selamanya atas penerusan dana transaksi, dan 

akses akun sistem mPOS atau sistem Back-Office dan akses mobile aplikasi untuk melakukan 

transaksi kepada Merchant atas transaksi yang dilakukan apabila diketahui telah terjadi transaksi 
yang dilarang oleh Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-BILLY, dengan pemberitahuan kepada Merchant paling lambat 1 (satu) hari 

kerja setelah ditemukan kemungkinan terjadinya transaksi yang dilarang tersebut, kecuali 
terdapat klarifikasi dan pembuktian secara hukum dari bahwa transaksi yang dilarang tidak 
pernah terjadi. 

 

- Melakukan penghentian sistem mPOS dan atau sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 
peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan di 
informasikan terlebih dahulu kepada Merchant paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
maintenance tersebut di jalankan untuk tujuan yang lebih bai k, aman, dan nyaman bagi Perseroan 

dan BILLY dan juga Merchant. 
 
- Melakukan penangguhan dana atas transaksi Merchant bilamana terjadi transaksi yang 

berpotensi adanya Sanggahan Transaksi/chargeback/refund. ban Merchant memberikan kuasa 
kepada Perseroan untuk melakukan pendebetan atau pengurangan dana sesuai dengan jumlah 
konfirmasi dari Bank. 
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- Perseroan berhak menerima,menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di-
aggregate apabila ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak 

sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku dari Perseroan. 
 
- Perseroan berhak melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara 

langsung kepada Merchant-Merchant yang di aggregate oleh BILLY untuk Perseroan baik 

melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung. 
 

Kewajiban: 
 

- Memberikan layanan berupa sistem transaksi pembayaran non tunai kepada BILLY yang mana 
BILLY mempunyai wewenang untuk meneruskan layanan tersebut melalui penjualan kepada 
Merchant. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan BILLY atas sanggahan 

transaksi/chargeback/refund yang dimintakan oleh pihak Bank kepada Merchant. 
 

- Menyediakan Unit sesuai dengan persetujuan Perseroan dan BILLY untuk jumlah yang dibutuhkan 
oleh BILLY sesuai dengan jumlah stock yang tersedia oleh Perseroan. 

 

- Menyediakan Unit pengganti dan atau perbaikan Unit apablia Unit mengalami kerusakan 
software dan atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan Unit tidak berfungsi dan atau 
tidak dapat digunakan oleh Merchant, selama masa garansi 1 (satu) tahun yang terhitung sejak 
tanggal pembelian Unit, dengan catatan Perseroan telah menerima informasi resmi sec ara 

tertulis dari BILLY secara rinci mengenai detail  kerusakan dan Perseroan telah melakukan 
pengecekan mengenai kerusakan yang terjadi. 

 
- Perseroan wajib memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant dan 

atau BILLY, termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh 
BILLY, standarisasi marketing collateral/ Pil lak Pertama di lokasi BILLY dan atau Merchant, serta 
semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh BILLY ketika meng-aggregate 

Merchant dan atau mendistribusikan Unit ke Merchant. 
 
- Perseroan wajib memberikan User ID dan akses mPOS bagi Merchant yang di aggregate BILLY 

untuk masuk ke portal Perseroan dengan catatan bahwa akses yang dilakukan terbatas hanya 

untuk aktivitas-aktivitas yang terkait antara Perseroan dengan Merchant saja, termasuk 
memonitor segala kegiatan transaksi yang terjadi antara Perseroan dengan Merchant. Diluar dari 
itu Merchant dilarang untuk melakukan aktivitas lain didalam portal milik Perseroan. 

 

- Perseroan wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam memberikan 
layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari Merchant sebagai 
bagian dari service after sales. 

 
- Perseroan wajib meneruskan dana-dana atas Transaksi Berhasil  yang sementara ditampung di 

rekening Perseroan kepada rekening Merchant dalam kurun waktu paling cepat 1 (satu) hari dan 
paling lambat 3 (tiga) hari untuk antisipas i pembayaran tertunda dari Bank setelah transaksi 

dilakukan oleh Pemegang Kartu. 
 

Hak dan Kewajiban BILLY 

 
Hak : 

 
- Mendapatkan BILLY berhak melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai 

Distributor Unit sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 
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- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas dan 
dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan persetujuan dari 

Perseroan. 
 
- Mendapatkan unit pengganti apabila terdapat kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan unit 

tidak berfungsi dan atau tidak dapat digunakan oleh Merchant selama masa garansi 1 (satu) 

tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana Merchant akan terlebih dahulu 
memberikan pemberitahuan secara tertuli s dan rinci mengenai kerusakan kepada Perseroan. 

 
- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang diinformasikan 

oleh Pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan atau refund yang dimintakan oleh Bank 
melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- Mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant dan atau BILLY, 
termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh BILLY, 
standarisasi Marketing collateral Perseroan di lokasi BILLY dan atau Merchant, serta semua 
kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh BILLY ketika meng-aggregate Merchant 

dan atau mendistribusikan unit ke Merchant. 
 
- Menerima User ID dan akses mPOS untuk Merchant yang di aggregate BILLY untuk masuk ke 

portal Perseroan dengan catatan bahwa akses yang dilakukan terbatas hanya untuk aktivitas -
aktivitas yang terkait antara Perseroan dengan Merchant saja, termasuk memonitor segala 
kegiatan transaksi yang terjadi antara Perseroan dengan Merchant. Diluar dari itu BILLY dilarang 
untuk meiakukan aktivitas lain didalam portal Perseroan. 

 
- Mendapatkan pendampingan dari Perseroan terkait penjelasan produk dan layanan serta 

penggunaan dan pemasangan unit kepada Merchant selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak BILLY 
resmi terdaftar sebagai Distributor. Atas kegiatan tersebut, maka BILLY akan memberikan Sharing 

lnsentif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per satu kali  kegiatan pendampingan 
(penjelasan produk dan layanan serta penggunaan Clan pemasangan unit) kepada karyawan dari 
Perseroan yang melakukan pendampingan tersebut, namun terbatas hanya di area dimana 

terdapat Kantor Cabang dan atau perwakilan Perseroan, diluar area tersebut maka Merchant 
hanya akan mendapatkan materi pendampingan informasi yang disediakan oleh BILLY berupa 
video tutorial penggunaan dan atau petunjuk pemakaian unit melalui telepon, video call, dan 
lain-lain. 

 
- Menerima dana-dana atas Transaksi Berhasil  yang sementara ditampung di Rekening Per seroan 

ke Rekening BILLY dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) hari kerja dan paling lambat 3 (tiga) 
hari kerja (untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah transaksi dilakukan oleh 

Pemegang Kartu. 
 

Kewajiban: 

 
- BILLY wajib melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang telah disetujui Perseroan dan BILLY 

sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY. 
 

- BILLY wajib melakukan pembelian dan pembayaran unit dengan harga berlaku sebagaimana 
disebutkan pada Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY. 

 

- BILLY wajib melakukan pembelian unit 50 (l ima puluh) unit. 
 
- BILLY wajib melakukan pembayaran Unit sejak menerima Invoice dari Perseroan. 
 

- BILLY wajib menjaga kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh Perseroan dan  BILLY sesuai 
dengan fungsi masing-masing Pihak di dalam pelaksanaanya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-BILLY. 
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- BILLY wajib melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan 
layanan Perseroan kepada Merchant dengan dukungan Perseroan, termasuk di dalamnya: 

a. Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewajiban 
sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada Merchant; 

b. Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan unit kepada Merchant dengan 
memperhatikan prinsip kehati -hatian baik dari sisi  profil  resiko, jenis usaha, lama usaha, 

potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant; 
c. Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan Marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh Perseroan 
dan/atau BILLY sesuai dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua kelengkapan 

informasi dokumen yang dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses pendaftaran Merchant 
dari BILLY ke BILLY. 

 

- BILLY wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalqm memberikan 
layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari Merchant sebagai 
bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke lokasi Merchant bilamana 
dibutuhkan. 

 
- BILLY wajib bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 

pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank melalui 
Perseroan kepada Merchant. 

 
- BILLY wajib menempatkan Marketing collateral dari Perseroan untuk ditempatkan di lokasi usaha 

BILLY atas persetujuan Perseroan dan BILLY. 
 
- BILLY wajib menanggung biaya kerugian yang timbul atas Sanggahan Transaksi dan atau 

Chargeback dan atau refund dari Pihak Bank dengan memberikan kuasa kepada Perseroan untuk 

melakukan pengurangan dana dan atau pendebetan pembayaran dana transaksi BILLY dan atau 
BILLY wajib mengirimkan dana transaksi sejumlah nominal Sanggahan Transaksi dan atau 
chargeback dan atau refund kepada Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. 

 
- BILLY wajib mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Perseroan. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan BILLY dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam 

memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY, 
yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar kekuasaan Perseroan 

dan BILLY untuk mengatasinya. 
 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, wabah 

penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, secara nyata 
berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan -BILLY. 

 
- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan 

secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya  dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender 
setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure wajib berusaha semaksimal 
mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-BILLY. 
 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY mengakibatkan tidak dianggapnya telah 

terjadi  Force Majeure dan Perseroan dan BILLY akan mendiskusikan kembali terkait pemenuhan 
kewajiban yang terkena akibat dari Force Majeure tersebut. 

 



  
 

 

129 

- Perseroan dan BILLY dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY apabila 
Force Majeure terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut. 

 
Pengakhiran Perjanjian 

 
- Kecuali ditentukan lain, Perseroan dan BILLY berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-BILLY dengan pemberitahuan tertulis, apabila:  
a. Perseroan dan BILLY bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan -

BILLY; 
b. Perseroan dan BILLY tidak memenuhi kewajiban dan atau ketentuan yang tercantum dalam 

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY baik sebagian maupun seluruhnya dan 
Pihak dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh Pihak lainnya; 

c. Salah satu pernyataan dan jaminan dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-BILLY ternyata tidak benar atau menjadi tidak benar; 

d. Perseroan dan BILLY bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuartan hukum tetap; 

e. Perseroan dan BILLY mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk 
melunasi/membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 

f. Perseroan dan BILLY telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut 
telah disetujui oteh pengadilan; dan atau 

g. Sebagian besar aset dari Perseroan dan BILLY telah disita berdasarkan putusan pengadilan 
atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi kesanggupan 

Perseroan dan BILLY melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-BILLY.  

 
- Dalam hal Perseroan dan BILLY berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-BILLY, maka Pihak yang menghendaki tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak 
lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif 
berakhirnya Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY. 

 
- Pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-

masing Pihak yang masih harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-BILLY yang timbul sebelum pengakhiran; 

 
- Perseroan dan BILLY sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan -BILLY 
dapat diakhiri oleh Perseroan dan BILLY tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 

hakim/pengadilan. 
 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan tunduk 

pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-BILLY, Perseroan-BILLY sepakat untuk menyelesaikan 
perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

 
- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan-BILLY sepakat 

untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka menurut prosedur hukum acara 
yang berlaku di Indonesia. 

 
- Perseroan dan BILLY sepakat untuk memilih kedudukan hukum (domisil i) yang tetap pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
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- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan BILLY wajib tetap 
melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-BILLY kecuali  ditentukan lain. 
 

Lain-Lain 
 

Perseroan dan BILLY tidak dapat mengalihkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan -BILLY 
kepada pihak manapun tanpa izin dari Pihak lainnya. 

 
f) Perjanjian Kerjasama Distributor tanggal 6 Mei 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 

cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Yohanes Susetya selaku pribadi/peorangan 
(“YOHANES”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-YOHANES”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 

 
- Perseroan dan YOHANES sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan 

bahwa Merchant telah setuju untuk menerima/memproses transaksi dari setiap 
pemesanan/pembelian barang dan/ atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi 
pembayaran dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan transaksi digital lainnya melalui layanan 

yang disediakan oleh Perseroan. 
 
- YOHANES akan melakukan pembelian perangkat dari Perseroan dan diperkenankan untuk 

menjual kembali perangkat ke Merchant. 

 
- Merchant merupakan milik dari Perseroan dan YOHANES, Perseroan atau YOHANES wajib 

menjaga kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh sesuai dengan fungsi masing-masing 
di dalam pelaksanaanya. 

 
- Atas kerjasama ini, Perseroan akan memberikan komisi dengan presentase 25% kepada 

YOHANES yang di dapat dari selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku sesuai 

dengan tabel MDR 1 setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan 
oleh Perseroan yaitu 1,6%. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES mulai berlaku dan mengikat untuk 

jangka waktu dua (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya, dan akan dianggap 
diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh Perseroan 

dan YOHANES. 
- Jika Perseroan atau YOHANES bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-YOHANES, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada 

Pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES berakhir. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
Hak : 

 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES. 

 
- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku dipotong secara langsung dari total nilai 

transaksi Merchant. 
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- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada 
YOHANES dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya 

persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada YOHANES. 
 
- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 

YOHANES bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang 

tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 
 
- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant dari YOHANES bilamana terjadi transaksi 

yang berpotensi adanya chargeback. 

 
- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant 

bilamana terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari Bank. 

 
- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di-aggregate 

serta menarik perangkat yang di distribusikan oleh YOHANES bilamana ditemukan adanya 
proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan danf 

ketentuan berlaku di Perseroan. 
 
- Menerima semua berkas dokumen kerjasama antara YOHANES dan Merchant yang terkait 

dengan Perseroan. 
 
- Memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh YOHANES terhitung 

3 (tiga) bulan setelah masa penolakan dan/atau pemberhentian oleh YOHANES kepada 

Perseroan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada YOHANES. 
 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara langsung dengan 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh YOHANES untuk Perseroan baik melibatkan atau 

tidak melibatkan YOHANES secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari tingkat 
kerahasiaannya. 

 

- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sitem Back-Office Merchant bilamana 
terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan sesuai 
dalam Aktivitas Transaksi Yang Dilarang yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-YOHANES sanggahan transaksi dari Bank pemroses kartu maupun dari pemilik 

kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari Merchant. 
 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 

dikonfirmasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 
Merchant. 

 

Kewajiban : 
 

- Menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-YOHANES. 

 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund dengan dibantu oleh YOHANES selaku 

Merchant Aggregator dan Distributor perangkat dari Perseroan bilamana membutuhkan 

komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Merchant. 
 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan YOHANES atas  

chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant YOHANES. 

 
- Menyediakan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunaka n oleh Merchant dan/atau 
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YOHANES, selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, 
yang dimana Perseroan menerima informasi terlebih dahulu oleh YOHANES. 

 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di dalam rekening 

penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya -biaya yang menjadi kewajiban 
dan/atau tanggung-jawab Merchant ke rekening Merchant dari YOHANES paling cepat 1 

(satu) hari kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan, dan/atau paling lambat 3 ( tiga) 
hari kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan. 

 
- Memberikan komisi dengan presentase 25% kepada YOHANES yang di dapat dari selisih MDR 

Kartu Kredit dan setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh 
Perseroan yaitu: 
 Kartu Kredit : 1.6% 

 Chaslez Link : 2.1% 

 

- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh YOHANES kepada Perseroan 
dimana YOHANES harus memberikan report pengajuan tersebut pada tanggal 1 setiap 
bulannya, jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka yang berlaku adalah angka 
Perseroan. 

 
- Perseroan akan melakukan transfer dana klaim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) 

hari kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 
 

- Memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada YOHANES, termasuk di 
dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh YOHANES, standarisasi 
marketing collateral Perseroan di lokasi YOHANES dan/atau Merchant, serta semua 

kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh YOHANES ketika mengaggregate 
Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 
- Memberikan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat kepada YOHANES serta User 

ID akses portal ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan 
perhitungan komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di aggregate oleh YOHANES untuk 
Perseroan. 

 
- Perseroan memberikan User ID akses mPOS Cashlez dan portal mPOS Cashlez kepada 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh YOHANES untuk Perseroan, sehingga Merchant 
dapat menggunakan produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan 

proses registrasi baik on-boarding maupun registrasi  manual. 
 

- Perseroan dan/atau YOHANES wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan 
benar dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan 

keluhan dari Merchant sebagai bagian dari service after sales. 
 

Hak dan Kewajiban YOHANES 

 
Hak : 

 
- Mendapatkan dan/atau menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan, 

termasuk di dalamnya perangkat apabila sudah melakukan pembelian dan pembayaran.  
 
- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant Aggregator dan 

Distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 

 
- Mendapatkan komisi dengan presentase 25% yang di dapat dari selisih MDR Kartu Kredit dan 

Chaslez Link yang berlaku setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang 

ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit dan 2.1% untuk Cashlez Link.  
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- YOHANES berhak menerima komisi yang akan di transfer oleh Perseroan 5 (l ima) hari kerja 
dan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report 

transaksi dari YOHANES. 
 
- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas 

dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan 

persetujuan Perseroan. 
 
- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang 

diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 

dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 
 
- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau 
YOHANES selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, 
yang dimana pihak YOHANES akan mengirimkan data Merchant kepada Perseroan terlebih 

dahulu. 
 
- Mendapatkan pelatihan atas produk dan Layanan Perseroan kepada YOHANES, termasuk di 

dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh YOHANES, standarisasi 
marketing collateral Perseroan di lokasi YOHANES dan/atau Merchant, serta semua 
kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh YOHANES ketika mengaggregate 
Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Perseroan. 

 
- Mendapatkan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat serta User ID akses portal 

ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan perhitungan komisi 
hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh YOHANES untuk Perseroan tanpa 

fungsi edit. 
 

Kewajiban : 

 
- Melakukan pembelian dan pembayaran perangkat Cashlez dengan harga berlaku sebagai 

berikut ini: 
 Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer)  : Rp 1.500.000,- 

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp 2.200.000,- 

 

- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 
Perseroan kepada Merchant dari YOHANES. 

 
- Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewajiban 

sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada calon Merchant 
dan/atau Merchant. 

 

- Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 
memperhatikan prinsip kehati -hatian dan know your Merchant baik dari sisi  profil  resiko, 
jenis usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 

 

- Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 
dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh YOHANES 
sesuai dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua kelengkapan informasi 
dokumen yang dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses pendaftaran Merchant dari 

YOHANES ke Perseroan. 
 
- Perseroan dan/atau YOHANES wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan 

benar dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan 
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keluhan dari Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya 
kunjungan ke lokasi Merchant bilamana dibutuhkan. 

 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 
pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 

melalui  Perseroan kepada Merchant. 
 
- YOHANES wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin diklaim kepada Perseroan pada 

tanggal 1 setiap bulannya. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 

- Perseroan dan YOHANES dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 
dalam memenuhi kewajiban  yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-YOHANES, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di 
luar kekuasaan Perseroan dan YOHANES untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 

secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
YOHANES. 

 
- Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya  dalam waktu 7 
(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES. 

 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES mengakibatkan tidak 

dianggapnya telah terjadi  Force Majeure. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

Kecuali ditentukan lain, Perseroan atau YOHANES berhak untuk mengakhiri  Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-YOHANES dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 

 
- Perseroan atau YOHANES bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-YOHANES. 
 
- Perseroan atau YOHANES tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES baik sebagian maupun seluruhnya dan pihak 
dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan secara 
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya. 

 

- Perseroan atau YOHANES bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 

 

- Perseroan atau YOHANES mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk melunasi/ 
membayar hutangnya yang telah jatuh tempo. 

 
- Perseroan atau YOHANES telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut 
telah disetujui oleh pengadilan. 
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- Sebagian besar aset dari Perseroan atau YOHANES telah disita berdasarkan putusan 
pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan   akan mempengaruhi 

kesanggupan Perseroan atau YOHANES melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES. 

 
- Dalam hal Perseroan atau YOHANES berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 

mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES, maka Pihak yang 
menghendaki tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES. 

 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES tidak mempengaruhi hak 

dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan YOHANES yang masih harus dipenuhi 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES. 
 
- Perseroan atau YOHANES sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab 

UndangUndang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

YOHANES dapat diakhiri oleh Perseroan atau YOHANES tanpa terlebih dahulu mendapatkan 
keputusan hakim/pengadilan. 

 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 

- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan 
tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 

 
- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan  ketentuan dari 

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES, Perseroan-YOHANES sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai  mufakat. 

 
- Bilamana musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan-YOHANES 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka kepada Badan 

Arbitrase Nasional lndonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI. 
 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan YOHANES wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-YOHANES kecuali ditentukan lain. 
 

Lain-Lain 
 

Apabila satu ketentuan dari  Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES dianggap tidak 
sah, tidak dapat dilaksanakan atau  melanggar hukum untuk alasan  apapun, maka Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-YOHANES akan tetap  berlaku sepenuhnya terlepas dari 

ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar  hukum tersebut. 
 

g) Perjanjian Kerjasama Distributor tanggal 27 September 2019, dibuat di bawah tangan dan 
bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Stefanus Melvin selaku pribadi/perorangan 

(“STEPHANUS”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian 
Distributor Perseroan-STEPHANUS”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 

Objek Perjanjian 
 

- Perseroan dan STEPHANUS sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan 
bahwa Merchant telah setuju untuk menerima/memproses transaksi dari setiap 

pemesanan/pembelian barang dan/atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi 
pembayaran dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan transaksi digital lainnya melalui layanan 
yang disediakan oleh Perseroan. 
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- STEPHANUS akan melakukan pembelian perangkat dari Perseroan dan diperkenankan untuk 
menjual kembali perangkat ke Merchant. 

 
- Merchant merupakan milik dari Perseroan dan STEPHANUS, Perseroan atau STEPHANUS 

wajib menjaga kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh sesuai dengan fungsi masing-
masing di dalam pelaksanaanya. 

 
- Atas kerjasama ini, Perseroan akan memberikan komisi dengan presentase 25% kepada 

STEPHANUS yang di dapat dari selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku 
setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 

1.6% untuk kartu kredit dan 2.1% untuk Chaslez l ink. 
 

Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS mulai berlaku dan mengikat untuk 

jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan dianggap 
diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh Perseroan 

atau STEPHANUS. 
 
- Jika Perseroan dan STEPHANUS bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-STEPHANUS, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara 
tertulis kepada Pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 hari  kalender sebelum Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHA NUS berakhir. 

 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 
Hak : 

 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS. 

 

- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku dipotong secara langsung dari total nilai 
transaksi Merchant. 

 
- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada 

STEPHANUS dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di 
dalamnya persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada STEPHANUS. 

 
- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 

STEPHANUS bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang 
tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 

 

- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant dari STEPHANUS bilamana terjadi transaksi 
yang berpotensi adanya chargeback. 

 
- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant 

bilamana terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari Bank. 
 
- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di-aggregate 

serta menarik perangkat yang di distribusikan oleh STEPHANUS bilamana ditemukan  adanya 
proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan dan 
ketentuan berlaku di Perseroan. 

 

- Menerima semua berkas dokumen kerjasama antara STEPHANUS dan Merchant yang terkait 
dengan Perseroan. 
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- Memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh STEPHANUS 
terhitung 3 (tiga) bulan setelah masa penolakan dan/atau pemberhentian oleh STEPHANUS 

kepada Perseroan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada STEPHANUS. 
 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi  serta koordinasi secara langsung dengan 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh STEPHANUS untuk Perseroan baik melibatkan 

atau tidak melibatkan STEPHANUS secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari 
tingkat kerahasiaannya. 

 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office Merchant 

bilamana terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan 
sesuai dalam Aktivitas Transaksi Yang Dilarang yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-STEPHANUS sanggahan transaksi dari Bank pemroses kartu maupun 

dari pemilik kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari Merchant. 
 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemel iharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 

dikonfirmasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 
Merchant. 

 

Kewajiban : 
 

- Menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-STEPHANUS. 

 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund dengan dibantu oleh STEPHANUS selaku 

Merchant Aggregator dan Distributor perangkat dari Perseroan bilamana membutuhkan 
komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Merchant. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan STEPHANUS atas  

chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant STEPHANUS. 

 
- Menyediakan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau 

STEPHANUS, selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, 
yang dimana Perseroan menerima informasi terlebih dahulu oleh STEPHANUS. 

 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di dalam rekening 

penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya -biaya yang menjadi kewajiban 
dan/atau tanggung-jawab Merchant ke rekening Merchant dari STEPHANUS paling cepat 1 
(satu) hari kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan, dan/atau paling lambat 3 (tiga) 

hari kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan. 
 
- Memberikan komisi dengan presentase 25% kepada STEPHANUS yang di dapa t dari selisih 

MDR Kartu Kredit dan setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang 

ditetapkan oleh Perseroan yaitu: 
 Kartu Kredit  : 1.6%, dan  

 Chaslez Link  : 2.1% 

 
- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh STEPHANUS kepada Perseroan 

dimana STEPHANUS harus memberikan report pengajuan tersebut pada tanggal 1 setiap 

bulannya, jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka yang berlaku adalah angka 
Perseroan. 

 

- Perseroan akan melakukan transfer dana klaim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) 
hari kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 
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- Memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada STEPHANUS, termasuk di 
dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh STEPHANUS, 

standarisasi marketing collateral Perseroan di lokasi STEPHANUS dan/atau Merchant, serta 
semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh STEPHANUS ketika meng-
aggregate Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 

- Memberikan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat kepada STEPHANUS serta 
User ID akses portal ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan 
kebutuhan perhitungan komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh 
STEPHANUS untuk Perseroan. 

 
- Perseroan memberikan User ID akses mPOS Cashlez dan portal mPOS Cashlez kepada 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh STEPHANUS untuk Perseroan, sehingga 

Merchant dapat menggunakan produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu 
melakukan proses registrasi baik on-boarding maupun registrasi  manual. 

 
- Perseroan dan STEPHANUS wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan 

benar dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan 
keluhan dari Merchant sebagai bagian dari service after sales. 

 

- STEPHANUS akan membantu Perseroan untuk melakukan pemasangan unit pada 3 (tiga) 
bulan sejak Perseroan terdaftar menjadi distributor Cashlez sebagaimana dijelaskan dalam 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHA NUS tentang hak dan kewajiban Perseroan. 

 

Hak dan Kewajiban STEPHANUS 
 
Hak : 

 

- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant Aggregator dan 
Distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 

 

- Mendapatkan komisi dengan presentase 25% yang di dapat dari selisih MDR Kartu Kredit dan 
Chaslez Link yang berlaku setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang 
ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit dan 2.1% untuk Cashlez Link.  

 

- STEPHANUS berhak menerima komisi yang akan di transfer oleh Perseroan 5 (l ima) hari kerja 
dan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report 
transaksi dari STEPHANUS. 

 

- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas 
dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan 
persetujuan Perseroan. 

 
- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang 

diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 
dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 

 
- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 

perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau 
STEPHANUS selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, 
yang dimana pihak STEPHANUS akan mengirimkan data Merchant kepada Perseroan terlebih 
dahulu. 

 
- Mendapatkan pelatihan atas produk dan Layanan Perseroan kepada STEPHANUS, termasuk 

di dalamnya adalah standarisasi materi penjuala n untuk digunakan oleh STEPHANUS, 
standarisasi marketing collateral Perseroan di lokasi STEPHANUS dan/atau Merchant, serta 
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semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh STEPHANUS ketika meng-
aggregate Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Perseroan. 

 
- Mendapatkan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat serta User ID akses portal 

ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan perhitungan komisi 
hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh STEPHANUS untuk Perseroan tanpa 

fungsi edit. 
 
- STEPHANUS akan mendapatkan pendampingan dari Perseroan terkait penjelasan produk dan 

layanan, penggunaan dan pemasangan unit kepada MERCHANT rekanan STEPHANUS selama 

3 (tiga) bulan pertama terhitung sejak STEPHANUS terdaftar sebagai Distributor Perseroan. 
Atas kegiatan tersebut, maka STEPHANUS akan memberikan Sharing lnsentif sebesar Rp. 
100.000 perkali  kegiatan (penjelasan produk dan layanan, penggunaan dan pemasangan 

unit), dengan catatan hanya di area dimana Perseroan memiliki kantor cabang, sisanya bisa 
melalui materi informasi yang disediakan oleh Perseroan berupa video tutorial penggunaan 
dan atau petunjuk pemakaian unit melalui telepon, video call dan lain-lain. 

 

Kewajiban : 
 

- Melakukan pembelian dan pembayaran perangkat Cashlez dengan harga berlaku sebagai 

berikut ini: 
 Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer)  : Rp 1.500.000,- 

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp 2.200.000,- 

 Cashlez One      : Rp 3.600.000,- 

 
- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 

Perseroan kepada Merchant dengan dukungan Perseroan, termasuk di dalamnya: 

a. Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta 
kewajiban sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada 
calon Merchant dan/atau Merchant. 

b. Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian dan know your Merchant baik dari sisi profi l resiko, 
jenis usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 

c. Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh 
STEPHANUS sesuai dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua kelengkapan 
informasi dokumen yang dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses pendaftaran 
Merchant dari STEPHANUS ke Perseroan. 

 
- Perseroan dan/atau STEPHANUS wajib melakukan komunikas i dan koordinasi secara baik dan 

benar dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan 
keluhan dari Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya 

kunjungan ke lokasi Merchant bilamana dibutuhkan. 
 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 
pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 
melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- STEPHANUS wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin diklaim kepada Perseroan 
pada tanggal 1 setiap bulannya. 

 
- STEPHANUS wajib melakukan pembayaran unit maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah 

invoice diterima. 
 
- Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan aktif menjadi Distributor Cashlez, maka STEPHANUS wajib 

untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-



   
  

 

140 

STEPHANUS, termasuk di dalam ketentuan minimal pembelian unit sebagai stok STEPHANUS 
dan hal lainnya mengenai kewajiban STEPHANUS. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan STEPHANUS dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban  yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-STEPHANUS, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure 
yaitu kejadian di luar kekuasaan Perseroan dan STEPHANUS untuk mengatasinya. 

 

- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 
wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

STEPHANUS. 
 
- Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya  dalam waktu 7 

(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS. 

 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS mengakibatkan tidak 
dianggapnya telah terjadi  Force Majeure. 

 
Pengakhiran Perjanjian 

 
- Kecuali ditentukan lain, Perseroan atau STEPHANUS berhak untuk mengakhiri  Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau STEPHANUS bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-STEPHA NUS; 

b) Perseroan atau STEPHANUS tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS baik sebagian maupun seluruhnya dan pihak 
dimaksud tidak segera  melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh Pihak lainnya; 

c) Perseroan atau STEPHANUS bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap; 

d) Perseroan atau STEPHANUS mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk 
melunasi/ membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 

e)  Perseroan atau STEPHANUS telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan/atau 

f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau STEPHANUS telah disita berdasarkan putusan 
pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan atau STEPHANUS melaksanakan kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS. 

 
- Dalam hal Perseroan atau STEPHANUS berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 

mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS, maka pihak yang 

menghendaki tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHA NUS. 

 

- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS tidak mempengaruhi hak 
dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan STEPHANUS yang masih harus dipenuhi 
berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHA NUS. 
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- Perseroan atau STEPHANUS sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

STEPHANUS dapat diakhiri oleh Perseroan atau STEPHANUS tanpa terlebih dahulu 
mendapatkan keputusan hakim/pengadilan. 

 
Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan 

tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan  ketentuan dari 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS, Perseroan dan STEPHANUS sepakat 
untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat.  

 
- Bilamana musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan -

STEPHANUS sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka kepada 
Badan Arbitrase Nasional lndonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di 

BANI. 
 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan-STEPHANUS wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-STEPHANUS kecuali ditentukan lain. 

 
Lain-Lain 

 
Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS dianggap 
tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk a lasan  apapun, maka Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-STEPHANUS akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari 

ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut.  
 

h) Perjanjian Kerjasama Distributor No: 032/PKS/CASHLEZ/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, 

dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Radikal 
Mahendra untuk dan atas nama CV. RXSmart Investing (“RXS”), untuk selanjutnya disebut 
(“Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-RXS”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 

Objek Perjanjian 
 

- Perseroan dan RXS sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan bahwa 
Merchant telah setuju untuk menerima/memproses transaksi dari setiap 

pemesanan/pembelian barang dan/atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi 
pembayaran non tunai baik dengan kartu kredit, kartu debit, dan transaksi pembayaran 
digital lainnya melalui layanan yang disediakan oleh Perseroan. 

 
- RXS akan melakukan pembelian perangkat dari Perseroan dan diperkenankan untuk menjual 

kembali perangkat ke Merchant. 
 

- Merchant merupakan milik dari Perseroan dan RXS, Perseroan dan RXS wajib menjaga 
kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh Perseroan dan RXS sesuai dengan fungsi 
masing-masing pihak di dalam pelaksanaanya. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-RXS mulai berlaku dan mengikat Perseroan dan 

RXS untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya, dan akan dianggap 
diperpanjang secara otomatis (mutatis mutandis) untuk jangka waktu yang sama, kecuali 
diakhiri oleh Perseroan atau RXS. 
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- Jika Perseroan atau RXS bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama  Distributor 
Perseroan-RXS, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak 

lainnya, sekurang kurangnya 30 hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama  Distributor 
Perseroan-RXS. 

 
Biaya-Biaya 

 
- Merchant yang di-aggregate oleh RXS wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang 

dilakukan oleh pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan 
produk dan layanan Perseroan oleh Merchant sebagai berikut: 

Penggunaan kartu kredit dan/atau kartu debit dan la yanan pembayaran digital atas transaksi 
berhasil: 
 Debit GPN On Us (Mandiri & BNI) : 0,15% 

 Debit GPN Off Us   : 1% 

 Credit Card On Us (Mandiri & BNI) : 1,8% 

 Credit Card Off Us   : 2% 

 LinkAja    : 1% 

 Dimopay    : 1,6% 

 Ovo     : 1,5% 

 Cashlez Link    : 2,5% 

 YAP     : 2% 

 GoPay    : 2% 

 
- Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung-jawab Merchant 
akan berlaku kondisi sebagai berikut: 
 Rekening tujuan Bank Mandiri   : tidak dikenakan biaya 

 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri  : Rp. 5.000,- per settlement 

 

- Biaya perangkat Pembelian Cashlez Reader (Retail  Price): 
 Perangkat Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : Rp. 1.700.000,- 

 Perangkat Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus) : Rp. 2.500.000,- 

 
dan/atau ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Perseroan dan RXS. 

 

- Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di aggregate oleh RXS untuk Perseroan 
mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku di Perseroan. Merchant berhak 
mengajukan, RXS berhak mengusulkan, Perseroan berhak menerima, menolak dan 
menentukan berdasarkan hasil  review Perseroan terhadap Merchant dan/atau RXS. 

 
- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama akan ditanggung oleh Merchant dan 

RXS, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 
- Merchant dan/atau RXS wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman 

pembelian unit. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 
Hak Perseroan: 
 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat Pembelian Cashlez Reader (retail 
price): 
 Perangkat Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer)  : Rp. 1.700.000,- 

 Perangkat Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp. 2.500.000,- 

 

Dan/atau ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Perseroan dan RXS. 
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- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku: 

 Debit GPN On Us (Mandiri & BNI) : 0,15% 

 Debit GPN Off Us   : 1% 

 Credit Card On Us (Mandiri & BNI) : 1,8% 

 Credit Card Off Us   : 2% 
 LinkAja    : 1% 

 Dimopay    : 1,6% 

 Ovo     : 1,5% 

 Cashlez Link    : 2,5% 

 YAP     : 2% 

 GoPay    : 2% 

yang dipotong secara langsung dari total nilai transaksi Merchant. 

 
- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada RXS 

dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk didalamnya 

presentase bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada RXS. 
 
- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 

RXS bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak 

sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 
 
- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant bilamana terjadi transaksi yang berpotensi 

adanya chargeback. 

 
- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant 

bilamana terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari Bank. 

 
- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di aggregate 

bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai 
dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 

 
- Memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh RXS terhitung 3 

bulan setelah masa penolakan dan/atau pemberhentian oleh RXS kepada Perseroan dengan 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada RXS. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara langsung dengan 

Merchant-Merchant yang di aggregate oleh RXS untuk Perseroan baik melibatkan atau tidak 

melibatkan RXS secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari tingkat 
kerahasiaannya. 

 
- Melakukan penangguhan akses akun sistem MPOS dan Sistem Back-Office Merchant 

bilamana terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan 
dan/atau sanggahan transaksi dari pihak bank pemroses kartu maupun dari pemilik kartu 
melalui dan/atau tanpa persetujuan dari Merchant. 

 
- Melakukan penghentian Sistem MPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 
dikonfirmasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 

Merchant. 
 

Kewajiban Perseroan: 
 

- Menyediakan Layanan Sistem MPOS. 
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- Menginformasikan proses chargeback dan/atau refund kepada RXS untuk proses 
penyelesaian hal tersebut ke Merchant. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan RXS atas 

chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant. 
 

- Menyediakan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 
mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau RXS, 
selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 

Perseroan menerima informasi terlebih dahulu oleh pihak Merchant dan/atau RXS. 
 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di dalam rekening 

penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya -biaya yang menjadi kewajiban 
dan/atau tanggung-jawab Merchant ke rekening Merchant paling cepat 1 (satu) hari kerja 
setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi 
dilakukan oleh pelanggan. 

 
- Memberikan komisi dengan presentase 25% kepada RXS yang di dapat dari selisih kartu 

kredit yang berlaku setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan 

oleh Perseroan yaitu 1,6% untuk Kartu Kredit dan 2,1% untuk Cashlez Link. 
 
- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh RXS kepada Perseroan dimana 

RXS harus memberikan dan/atau mengirimkan report pengajuan tersebut pada tanggal 1 

(satu) setiap bulannya, jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka yang berlaku 
adalah angka Perseroan. 

 
- Perseroan akan melakukan transfer dana claim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 hari 

kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 
 
- Memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant dan/atau RXS, 

termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh RXS, 
standarisasi marketing collateral Perseroan di lokasi RXS dan/atau Merchant, serta semua 
kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak RXS ketika meng-aggregate 
Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 
- Memberikan ID Merchant aggregator dan distributor perangkat kepada RXS serta User ID 

akses portal ke mPOS Perseroan untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan 
perhitungan komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di aggregate oleh RXS untuk 

Perseroan. 
 
- Perseroan memberikan User ID akses mPOS dan portal mPOS Perseroan kepada Merchant-

Merchant yang di-aggregate oleh RXS untuk Perseroan sehingga Merchant dapat 
menggunakan produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan proses 
registrasi baik on-boarding maupun registrasi manual. 

 

- Perseroan dan RXS wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam 
memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari 
Merchant sebagai bagian dari service after sales. 

 
- Perseroan wajib melakukan meneruskan dana -dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di 

dalam rekening penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya -biaya yang menjadi 
kewajiban dan/atau tanggung-jawab Merchant ke rekening Merchant dari RXS paling cepat 1 

(satu) hari kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan, paling lambat 3 hari kerja untuk 
antisipasi pembayaran tertunda dari Bank. 
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Hak dan Kewajiban RXS 
 

- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant aggregator dan 
distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 
 Cashlez Reader non-Printer (Wisepad 2 non-Printer) : Rp. 1.500.000,- per unit 

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)  : Rp. 2.200.000,- per unit 

Minimal pembelian unit adalah 25 unit per purchase order. 
 

- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 
Perseroan kepada Merchant dengan dukungan Perseroan, termasuk di dalamnya: 
a. Memberikan informasi produk dan laya nan, syarat dan ketentuan, dan hak serta 

kewajiban sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada 

calon Merchant dan/atau Merchant. 
b. Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian dan know your Merchant baik dari sisi profil resiko, 

jenis usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 
c. Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh 
Perseroan dan/atau RXS sesuai dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua 

kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses 
pendaftaran Merchant dari RXS ke Perseroan. 

 
- Perseroan dan/atau RXS wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar 

dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan 
dari Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke 
lokasi Merchant bilamana dibutuhkan. 

 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 
pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 

melalui Perseroan kepada Merchant. 
 
- RXS wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin di klaim kepada Perseroan pada 

tanggal 1 (satu) setiap bulannya. 
 
- RXS wajib melakukan pembayaran unit maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah invoice 

diterima. 

 
Pengakhiran Perjanjian 

 
- Kecuali ditentukan lain, Perseroan atau RXS berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-RXS dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau RXS bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

RXS; 

b) Perseroan atau RXS tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-RXS baik sebagian maupun seluruhnya dan pihak 
dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya; 

c) Perseroan atau RXS bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 

d) Perseroan atau RXS mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk 
melunasi/membayar hutangnya yang telah jatuh tempo. 

e)  Perseroan atau RXS telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembaya ran hutang 
tersebut telah disetujui oleh pengadilan. 

f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau RXS telah disita berdasarkan putusan 
pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
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kesanggupan Perseroan atau RXS melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-RXS. 

 
- Dalam hal Perseroan atau RXS berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 

mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-RXS, maka pihak yang menghendaki 
tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-RXS. 

 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-RXS tidak mempengaruhi hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan RSX yang masih harus dipenuhi berdasarkan 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-RXS. 

 

- Perseroan dan RXS sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-RXS dapat 
diakhiri oleh Perseroan dan RXS tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 
hakim/pengadi lan. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 
dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-RXS, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 
kekuasaan Perseroan dan RXS untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

RXS. 
 
- Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-RXS. 

 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan 

secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender 
setelah terjadinya Force Majeure, mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadi Force 

Majeure. 
 

Hukum Yang Mengatur dan Domisil i  Hukum 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-RXS dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan tunduk 

pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari 
Perjanjian Kerjasama, Perseroan dan RXS sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut 
secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

 
- Bilamana musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian dalam jangka waktu 60 

(enam puluh) hari sejak Perseroan atau RXS mengirimkan permintaan secara tertulis untuk 
musyawarah maka Perseroan dan RXS sepakat untuk menyerahkan penyelesaian 

perselisihan di antara mereka kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan 
menggunakan aturan yang berlaku di BANI. 
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- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan RXS wajib tetap 
melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-RXS kecuali ditentukan lain. 
 

Lain-Lain 
 

Perubahan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-RXS mengikat apabila dinyatakan secara 
tertulis dan disetujui oleh Perseroan dan RXS. Perubahan tersebut merupakan kesatuan dan 
bagian yang tidak dapat dipisahkan. Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-RXS dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan 

apapun, maka Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-RXS akan tetap berlaku sepenuhnya 
terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum 
tersebut. 

 
i) Perjanjian Kerjasama Distributor No. 009/PKS/CASHLEZ/IV/2019 tertanggal 25 Maret 2019, 

sebagaimana telah diubah melalui Addendum PT. Cashlez Worldwide Indonesia dan PT. Trijaya 
Mitra Solusi  No. 057/SK/CASHLEZ/V/2019 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh 

dan antara Perseroan dengan PT Trijaya Mitra Solusi  (“TMS”), untuk selanjutnya secara bersama-
sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS”), yang mengatur hal -
hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 

 
- Perseroan dan TMS sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan bahwa 

Merchant telah setuju untuk menerima/memproses transaksi  dari  setiap 
pemesanan/pembelian barang dan/ atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi  
pembayaran dengan Kartu Kredit, Kartu  Debit, dan transaksi  digital  lainnya  melalui  
layanan yang disediakan oleh Perseroan. 

 
- TMS akan melakukan pembelian perangkat dari  Perseroan dan diperkenankan untuk 

menjual  kembali  perangkat ke Merchant. 

 
- Atas kerjasama ini, Perseroan akan memberikan komisi  dengan presentase 30% kepada TMS 

yang di dapat dari  selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku setelah dikurangi  
dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu 

Kredit dan 2.1% untuk Cashlez Link. 
 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS mulai  berlaku dan mengikat Perseroan 
dan TMS untuk jangka waktu 5 (l ima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-TMS dan akan dianggap diperpanjang secara otomatis 

(mutatis mutandis) untuk jangka waktu yang sama, kecuali  diakhiri  oleh salah satu pihak 
menurut ketentuan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS. 

 
- Jika Perseroan dan TMS bermaksud untuk mengakhiri  Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-TMS, maka Perseroan dan TMS harus  memberitahukan terlebih dahulu secara 
tertulis kepada Pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 hari  kalender sebelum Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-TMS berakhir. 

 
Biaya  

 
- Merchant yang di-aggregate oleh TMS wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang 

dilakukan oleh pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan 
produk dan layanan Perseroan oleh Merchant  sebagai  berikut ini : 
a)  Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit atas transaksi  berhasil:  

 Kartu Debit GPN on us (Mandiri  & BNI) : 0.15 
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 Kartu Debit GPN off us   : 1% 

 Kartu Kredit on us (Mandiri  & BNI)  : 1.8% 

 LinkAja     : 1% 

 Dimopay    : 1.6% 

 Ovo     : 1.5% 

 Cashlez Link    : 2.5% 

 YAP     : 2% 

b) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 
setelah dikurangi  dengan biaya-biaya atas transaksi  yang menjadi  tanggung-jawab 
Merchant akan berlaku kondisi  sebagai berikut: 

 Rekening tujuan Bank Mandiri.   :  tidak dikenakan biaya 

 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri   : Rp. 5.000,-/settlement 

c) Biaya perangkat Pembelian Cashlez Reader (Retail Price): 
 Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : Rp. 1.700.000, 

 Reader Printer (Wisepad 2 Plus)  : Rp. 2.500.000,- 

Dan/atau ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Perseroan dan TMS. 
d) Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di-aggregate oleh TMS untuk 

Perseroan mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku di Perseroan. 

Merchant berhak mengajukan, TMS berhak mengusulkan, Perseroan berhak menerima, 
menolak dan menentukan berdasarkan hasil  review Perseroan terhadap Merchant 
dan/atau TMS. 

 
- Pajak-pajak yang timbul akibat dari  Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS akan 

ditanggung oleh Perseroan dan TMS, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 

 
- TMS Wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian unit. 

 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS. 

 
- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku yang di potong secara langsung dari  total nilai  

transaksi  Merchant. 
 

- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada TMS 
dan/atau Merchant melalui  pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya 
persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi  kepada TMS. 

 
- Menahan komisi  dan/atau memotong komisi  dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 

TMS bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 

 
- Melakukan penangguhan atas transaksi  Merchant dari  TMS bilamana terjadi transaksi  yang 

berpotensi  adanya chargeback. 

 
- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi  dari  Merchant 

bilamana terjadi transaksi  refund sesuai konfirmasi  dari  pihak Bank. 
 

- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di-aggregate 
serta menarik perangkat yang di distribusikan oleh TMS bilamana ditemukan adanya proses 
kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan 
berlaku di Perseroan. 
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- Menerima semua berkas dokumen kerjasama antara TMS dan Merchant yang terkait dengan 
Perseroan. 

 
- Memproses kembali  Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh TMS terhitung 3 

bulan setelah masa penolakan dan/atau  pemberhentian oleh TMS kepada Perseroan 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada TMS. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara langsung dengan 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh TMS untuk Perseroan baik melibatkan atau tidak 
melibatkan TMS secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari tingkat  

kerahasiaannya. 
 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office Merchant 

bilamana terdapat dan/atau berpotensi mel akukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan 
sesuai dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS dan/atau sanggahan transaksi 
dari Bank pemroses kartu maupun dari pemilik kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan 
dari Merchant. 

 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya 

akan dikonfirmasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 
Merchant. 

 
- Menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-TMS. 
 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund dengan dibantu oleh TMS selaku 

Merchant Aggregator Dan Distributor perangkat dari  Perseroan bilamana membutuhkan 

komunikasi  dan koordinasi secara langsung dengan Merchant. 
 
- Melakukan komunikasi  informasi  dan konfirmasi  serta koordinasi  dengan TMS atas 

chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant TMS. 
 
- Menyediakan perangkat pengganti  dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi  yang dapat menyebabkan 

perangkat tidak berfungsi  dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau TMS, 
selama masa garansi  1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang 
dimana Perseroan menerima informasi  terlebih dahulu oleh TMS. 

 

- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di dalam rekening 
penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya -biaya yang menjadi kewajiban 
dan/atau tanggung jawab Merchant ke rekening Merchant dari TMS paling cepat 1 (satu) hari 

kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan, dan/atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
setelah transaksi di lakukan oleh pelanggan. 

 
- Memberikan komisi  dengan presentase 30% kepada TMS yang di dapat dari  selisih MDR 

Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku setelah dikurangi  dengan bottom line 
persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit dan 2.1% untuk 
Cashlez Link. 

 
- Melakukan rekonsiliasi  report claim komisi yang diajukan oleh pihak TMS kepada Perseroan 

dimana pihak TMS harus memberikan report pengajuan tersebut pada tanggal  01 Setiap 
bulannya, jika terjadi  selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka yang berlaku adalah angka 

Perseroan. 
 
- Perseroan akan melakukan transfer dana klaim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) 

hari  kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari  kerja setelah report diterima. 
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- Memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada TMS, termasuk di 
dalamnya adalah standarisasi  materi  penjualan untuk digunakan oleh TMS, standarisasi  

marketing collateral Perseroan di lokasi  TMS dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan 
informasi  dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak TMS ketika meng-aggregate Merchant 
dan/atau mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 

- Memberikan ID Merchant aggregator dan distributor perangkat kepada TMS serta User ID 
akses portal ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan 
perhitungan komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh TMS untuk 
Perseroan. 

 
- Perseroan memberikan User ID akses MPOS Cashlez dan portal  MPOS Cashlez kepada 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh TMS untuk Perseroan, sehingga Merchant 

dapat menggunakan produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan proses 
registrasi  baik on-boarding maupun registrasi  manual. 

 
- Perseroan dan/atau TMS wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar 

dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan 
dari Merchant sebagai bagian dari service after sales. 

 

- Perseroan wajib melakukan pembayaran atas MDR Sharing kepada pihak TMS selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan transaksi kartu kredit dan 
Cashlez Link dari  TMS setiap akhir bulannya. 

 

- Perseroan wajib melakukan meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil yang terdapat di 
dalam rekening penampungan Perseroan setelah dikurangi  oleh biaya-biaya yang menjadi  
kewajiban dan/atau tanggung-jawab Merchant ke rekening Merchant dari TMS paling 
cepat 1 (satu) hari  kerja dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari  kerja setelah transaksi  

dilakukan oleh pelanggan. 
 
- Bilamana Merchant yang di aggregate oleh TMS dapat membuktikan bahwa Merchant yang 

di-aggregate oleh TMS tidak pernah melakukan transaksi menjual voucher membership, 
tarik tunai kartu kredit, penipuan mengatasnamakan dari Bank, pencucian uang, pemalsuan 
transaksi dan/atau menggunakan kartu palsu untuk melakukan transaksi dan atau transaksi 
yang berpotensi terjadinya chargeback dan sejenisnya, Perseroan wajib meneruskan dana 

transaksi tersebut  kepada Merchant yang di-aggregate oleh TMS segera dan/atau komisi 
yang menjadi bagian dari  TMS kepada TMS. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan wajib tetap melaksanakan 

kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS 
kecuali ditentukan lain. 

 

Hak dan Kewajiban TMS 
 

- Mendapatkan dan/atau menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh 
Perseroan, termasuk di dalamnya perangkat apabila sudah melakukan pembelian dan 

pembayaran. 
 
- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant Aggregator dan 

Distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 
 
- Mendapatkan komisi dengan presentase 30% yang didapat dari selisih MDR Kartu Kredit dan 

Cashlez Link yang berlaku sesuai dengan tabel MDR 1 setelah dikurangi dengan bottom line 

persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit dan  2.1% 
untuk Cashlez Link, dan MDR sharing untuk Gopay, OVO, LinkAja, Akulaku, dan Kredivo 0,05 
%. Gopay dan Akulaku akan berlaku otomatis jika sudah live. 
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- TMS berhak menerima komisi  yang akan di transfer oleh Perseroan 5 (l i ma ) hari  kerja 
dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari  kerja setelah Perseroan menerima report 

transaksi  dari  TMS. 
 
- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas 

dan dapat diterima melalui  pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan 

persetujuan Perseroan. 
 
- Mendapatkan komunikasi  informasi  dan konfirmasi  atas proses chargeback yang 

diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui  Bank dan/atau refund yang 

dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 
 
- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau TMS 
selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 
pihak TMS akan mengirimkan data Merchant kepada Perseroan terlebih dahulu. 

 
- Mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada TMS, termasuk di 

dalamnya adalah standarisasi  materi  penjualan untuk digunakan oleh TMS, standarisasi  

marketing collateral Perseroan di lokasi TMS dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan 
informasi dokumen yang dibutuhkan oleh TMS ketika meng-aggregate Merchant dan/atau 
mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 

- Mendapatkan ID Merchant aggregator dan distributor perangkat serta User ID akses portal ke 
mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan perhitungan komisi 
hanya untuk Merchant-Merchant yang di aggregate oleh TMS untuk Perseroan tanpa fungsi 
edit. 

 
- Melakukan pembelian  dan pembayaran perangkat Cashlez dengan harga berlaku sebagai 

berikut ini : 

 Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : Rp. 1.400.000,- 

 Reader Printer (Wisepad 2 Plus)  : Rp. 2.000.000,- 

 
- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 

Perseroan kepada Merchant dari TMS. 
 

- Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewajiban 
sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada calon Merchant 
dan/atau Merchant. 

 

- Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 
memperhatikan prinsip kehati -hatian dan know your Merchant baik dari sisi  profil  resiko, 
jenis usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 

 
- Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh TMS sesuai 
dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua kelengkapan informasi dokumen yang 

dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses pendaftaran  Merchant  dari TMS ke Perseroan. 
 
- Perseroan dan TMS wajib melakukan komunikasi  dan koordinasi  secara baik dan benar 

dalam memberikan layanan  terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan 

dari  Merchant sebagai  bagian dari  service after sales, termasuk di  dalamnya kunjungan ke 
lokasi  Merchant bilamana dibutuhkan. 

 

- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 
koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 
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pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 
melalui  Perseroan kepada Merchant. 

 
- TMS wajib mengirimkan report data transaksi  yang ingin diklaim kepada Perseroan pada 

tanggal 1  setiap bulannya. 
 

- TMS wajib  melakukan pembayaran atas perangkat sebagaimana  dimaksud dalam Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-TMS kepada Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari 
kerja dari tanggal invoice diterbitkan oleh Perseroan. 

 

- TMS menyatakan dan mengerti bahwa Perseroan (manajemen, karyawan dan atau afi l iasi) 
wajib menjaga kerahasiaan data,  materi  dan  informasi  yang diberikan oleh Perseroan. Oleh 
karena itu TMS dilarang untuk membocorkan kerahasiaan tersebut kepada pihak lain 

manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Ketentuan ini 
tidak berlaku jika informasi tersebut telah menjadi atau merupakan informasi yang telah 
diketahui publik, atau diperoleh dari pihak lain. Larangan pemberian informasi tidak berlaku 
jika diberikan atas perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Ketentuan ini tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan -TMS telah 
berakhir. 

 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan TMS dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 
dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-TMS, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 
kekuasaan Perseroan dan TMS untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
TMS. 

 
- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari  kalender setelah  terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 

wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS. 

 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS mengakibatkan tidak dianggapnya 
telah terjadi Force Majeure. 

 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS, Perseroan 
atau TMS berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS dengan 

pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau TMS bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

TMS. 

b) Perseroan atau TMS tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-TMS baik sebagian maupun seluruhnya dan Perseroan 
atau TMS dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah 
diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya. 

c) Perseroan atau TMS bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 

d) Perseroan atau TMS mengakui secara tertulis ketidakmampuanya untuk 
melunasi/membayar hutannya yang telah jatuh tempo. 
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e)  Perseroan atau TMS telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 

tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan atau 
f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau TMS telah disita berdasarkan putusan 

pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan atau TMS melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-TMS. 
 

- Dalam hal Perseroan atau TMS berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 
mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS, maka Pihak  yang menghendaki  

tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari  kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-TMS. 

 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS tidak mempengaruhi  hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan TMS yang masih harus dipenuhi berdasarkan 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS. 

 
- Perseroan dan TMS sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal  1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS dapat 

diakhiri  oleh Perseroan dan TMS tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan hakimI 
pengadilan. 

 
Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan tunduk 

pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-TMS, Perseroan dan TMS sepakat untuk menyelesaikan 
perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

 
- Bilamana musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan TMS 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka kepada Badan 
Arbitrase Nasional lndonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI.  

 
- Selama perselis ihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan TMS wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-TMS kecuali ditentukan lain. 

 
Lain-Lain 
 

Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TMS dianggap tidak sah, 
tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-TMS akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap 
tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut. 

 
j) Perjanjian Kerjasama Distributor No. 001/PKS/MDA-CWI/IV /2019 tanggal 11 April  2019, dibuat di 

bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Digital Anugrah 

(“MDA”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-MDA”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 

 
Perseroan dan MDA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan bahwa 
Merchant telah setuju untuk menerima/memproses transaksi dari setiap pemesanan/pembelian 
barang dan/atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit, 
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Kartu Debit, dan transaksi digital lainnya melalui layanan yang disediakan oleh Perseroan. Yang 
mana MDA akan melakukan pembelian perangkat dari Perseroan dan diperkenankan untuk 

menjual kembali perangkat ke Merchant. 
 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MDA mulai berlaku dan mengikat Perseroan dan 
MDA untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-MDA dan akan diperpanjang atas kesepakatan Perseroan 
dan MDA untuk jangka waktu yang sama. 

 
- Jika Perseroan atau MDA bemaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-MDA, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak 

lainnya, sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-MDA berakhir. 

 
Biaya  

 
- Merchant yang di aggregate oleh MDA wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang 

dilakukan oleh pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan 

produk dan layanan Perseroan oleh Merchant sebagai berikut ini: 
a. Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debi t atas transaksi berhasil: 

 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us    : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandiri & BNI)  : 1.8%  

 Kartu Kredit off us    : 2%  

 Tcash      : 1%  

 Dimopay     : 1,6%  

 Ovo      : 1,5%  

 Cashlez Link     : 2,5%  

 YAP      : 2%  

b. Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung jawab 
Merchant akan berlaku kondisi sebagai berikut: 

 Rekening tujuan Bank Mandiri   : tidak dikenakan biaya 

 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri  : Rp.5.000,- (l ima ribu Rupiah) per 

settlement. 
c. Biaya perangkat Pembelian Cashlez Reader (Retail Price): 

 Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer)  : Rp.1.700.000,- 

 Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp.2.500.000,-  

d. Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di-aggregate oleh MDA untuk 

Perseroan mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku di Perseroan. 
Merchant berhak mengajukan, MDA berhak mengusulkan, Perseroan berhak menerima, 
menolak dan menentukan berdasarkan hasil  review Perseroan terhadap Merchant 
dan/atau MDA. 

 
- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MDA akan 

ditanggung oleh Perseroan dan MDA, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 

 
- MDA wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian unit. 
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Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

Hak Perseroan: 
 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat Cashlez Reader. 
 

- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku sebagai berikut: 
 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us   : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandiri & BNI)  : 1.8%  

 Kartu Kredit off us    : 2%  

 Tcash     : 1%  

 Dimopay     : 1,6%  

 Ovo     : 1,5%  

 Cashlez Link     : 2,5%  

 YAP     : 2%  

Yang di potong secara langsung dari total nilai transaksi Merchant. 
 

- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada MDA 

dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya 
persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada MDA. 

 
- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 

MDA bilamana ditemukan adanya proses kerjasa ma dan penerapan pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 

 

- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant dari MDA bilamana terjadi transaksi yang 
berpotensi adanya chargeback. 

 
- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant 

bilamana terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari Bank. 
 
- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di aggregate 

bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai 

dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan, Perseroan dapat menarik perangkat 
yang didistribusikan oleh MDA apabila perangkat tersebut disewa oleh MDA dan bukan hasil  
dari pembelian perangkat yang dibeli oleh MDA dari Perseroan. 

 
- Menerima semua berkas dokumen kerjasama antara MDA dan Merchant yang terkait 

dengan Perseroan. 
 

- Memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh MDA terhitung 3 
(tiga) bulan setelah masa penolakan dan/atau pemberhentian oleh MDA kepada Perseroan 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada MDA. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara langsung dengan 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh MDA untuk Perseroan baik melibatkan atau 
tidak melibatkan MDA secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari tingkat 

kerahasiaannya. 
 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office Merchant 

bilamana terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan, 

Aktivitas Transaksi Yang Dilarang dan/atau sanggahan transaksi dari pihak bank pemroses 
kartu maupun dari pemilik kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari Merchant. 
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- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 
peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 

dikonfirmasikan ke MDA dan Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nya man 
untuk Merchant. 

 
Kewajiban Perseroan: 

 
- Menyediakan Layanan Sistem mPOS. 
 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund dengan dibantu oleh MDA selaku 

Merchant Aggregator dan Distributor perangkat dari Perseroan bilamana membutuhkan 
komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Merchant. 

 

- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan MDA atas  
chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant MDA. 

 
- Menyediakan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana  perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau MDA, 
selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 

Perseroan menerima informasi terlebih dahulu oleh MDA. 
 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di dalam rekening 

penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang menjadi kewajiban 

dan/atau tanggung jawab Merchant ke rekening Merchant dari MDA paling cepat 1 (satu) 
hari kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan, dan/atau paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja setelah transaksi di lakukan oleh pelanggan. 

 

- Memberikan komisi dengan presentase 25% (dua puluh lima persen) kepada MDA yang di 
dapat dari selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku setelah dikurangi dengan 
bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit 

dan 2.1% untuk Cashlez Link. 
 
- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh MDA kepada  Perseroan 

dimana MDA harus memberikan report pengajuan tersebut pada tanggal 1 setiap bulannya, 

jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka yang berlaku adalah angka Perseroan. 
 
- Perseroan akan melakukan transfer dana klaim setelah melewati proses rekonsiliasi 5  (l ima) 

hari kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 

 
- Memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada MDA, termasuk 

didalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh MDA, standarisasi 

marketing collateral Perseroan di lokasi MDA dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan 
informasi dokumen yang dibutuhkan oleh MDA ketika  meng-aggregate Merchant dan/atau 
mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 

- Memberikan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat kepada MDA serta User ID 
akses portal ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi  dan kebutuhan 
perhitungan komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh MDA untuk 

Perseroan. 
 
- Perseroan memberikan User ID akses mPOS Cashlez dan portal mPOS Cashlez kepada 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh MDA untuk Perseroan, sehingga Merchant 

dapat menggunakan produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan 
proses registrasi baik on-boarding maupun registrasi  manual. 
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- Perseroan dan/atau MDA wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar 
dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan 

dari Merchant sebagai bagian dari service after sales. 
 
- Perseroan (manajemen, karyawan dan atau afi l iasi) wajib menjaga kerahasiaan data, materi 

dan informasi  yang diberikan oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan dilarang untuk 

membocorkan kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun dengan cara apapun  tanpa 
persetujuan tertulis dari pihak lainnya. 

 
Hak dan Kewajiban MDA 

 
Hak MDA: 

 

- Mendapatkan dan/atau menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan, 
termasuk di dalamnya perangkat apabila sudah melakukan pembelian dan pembayaran.  

 
- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant Aggregator Dan 

Distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 
 
- Mendapatkan komisi dengan presentase 25% (dua puluh lima persen) yang di dapat dari 

selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku, setelah dikurangi dengan bottom line 
persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit dan 2.1% 
untuk Cashlez Link. 

 

- MDA berhak menerima komisi yang akan di transfer oleh Perseroan 5 (l ima) hari kerja dan 
selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report transaksi 
dari MDA. 

 

- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan al asan yang jelas 
dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan 
persetujuan Perseroan. 

 
- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang 

diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 
dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 

 
- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau MDA 

selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 
MDA akan mengirimkan data Merchant kepada pihak Perseroan terlebih dahulu. 

 

- Mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada MDA, termasuk 
didalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh MDA, standarisasi 
marketing collateral Perseroan di lokasi MDA dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan 
informasi dokumen yang dibutuhkan oleh MDA ketika mengaggregate Merchant dan/atau 

mendistribusikan perangkat ke Merchant. 
 
- Mendapatkan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat serta User ID akses portal 

ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan perhitungan komisi 
hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh MDA untuk Perseroan tanpa fungsi 
edit. 
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Kewajiban MDA: 
 

- Melakukan pembelian dan pembayaran perangkat Perseroan dengan harga berlaku sebagai 
berikut ini: 
 Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : Rp.1.400.000,-  

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)  : Rp.2.200.000,-  

 
- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 

Perseroan kepada Merchant dari MDA. 
 
- Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewajiban 

sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada calon Merchant 

dan/atau Merchant. 
 
- Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian dan Know Your Merchant baik dari sisi  profit resiko, 
jenis usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 

 
- Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh MDA sesuai 
dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua kelengkapan informasi dokumen yang 
dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses pendaftaran Merchant dari MDA ke Perseroan. 

 

- Perseroan dan/atau MDA wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar 
dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan 
dari Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke 

lokasi Merchant bilamana dibutuhkan. 
 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 

pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 
melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- MDA wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin di claim kepada Perseroan pada 
tanggal 1 setiap bulannya. 

 
- MDA (manajemen, karyawan dan atau afi l iasi) wajib menjaga kerahasiaan data, materi dan 

informasi  yang diberikan oleh Perseroan. Oleh karena itu MDA dilarang untuk membocorkan 
kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan 
tertulis dari pihak lainnya. 

 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan MDA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-MDA, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 
kekuasaan Perseroan dan MDA untuk mengatasinya. 

 

- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 
wabah penyakit, adanya perang, peledakan, s abotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
MDA. 

 
- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 

(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
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wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaima na diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MDA. 

 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan 

secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender 
setelah terjadinya Force Majeure mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadi Force 

Majeure. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MDA, Perseroan 
atau MDA berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MDA dengan 
pemberitahuan tertulis, apabila: 

a) Perseroan atau MDA bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
MDA; 

b) Perseroan atau MDA tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-MDA baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak 

dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh Pihak lainnya; 

c) Perseroan atau MDA bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 
d) Perseroan atau MDA mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk melunasi/ 

membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 
e)  Perseroan atau MDA telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 
tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan atau 

f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau MDA telah disita berdasarkan putusan 
pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 

kesanggupan Perseroan atau MDA melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-MDA. 

 

- Dalam hal Perseroan atau MDA berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 
mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MDA, maka Pihak yang menghendaki 
tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif bera khirnya Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-MDA. 
 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MDA tidak mempengaruhi hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan MDA yang masih harus dipenuhi berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MDA. 
 
- Perseroan dan MDA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MDA dapat 
diakhiri oleh Perseroan dan MDA tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 
hakim/pengadilan. 

 

Domisil i  Hukum 
 
Perseroan dan MDA dengan ini setuju dan sepakat bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat 

atau perselisihan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan -MDA, 
Perseroan dan MDA akan menyelesaikannya secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak 
tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui proses pengadilan dalam yuridiksi hukum 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
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Lain-lain 
 

Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MDA dianggap tidak sah, 
tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-MDA akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan 
yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut. 

 
k) Perjanjian Kerjasama Distributor No. 029/PKS/Cashlez/VII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, dibuat 

di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT. Limar Anugerah 
Utama (“LAU”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-LAU”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
 

Objek Perjanjian 

 
- Perseroan dan LAU sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan bahwa 

Merchant telah setuju untuk menerima/memproses transaksi dari setiap 
pemesanan/pembelian barang dan/atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi 

pembayaran dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan transaksi digital lainnya melalui layanan 
yang disediakan oleh Perseroan. 

 

- LAU akan melakukan pembelian perangkat minimal 25 (dua puluh lima) unit dari Perseroan 
dan akan diperkenankan untuk menjual kembali perangkat ke Merchant. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-LAU mulai berlaku dan mengikat Perseroan dan 

LAU untuk jangka waktu 5 (l ima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-LAU dan akan diperpanjang secara otomatis (mutatis mutandis) untuk 

jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh Perseroan atau LAU. 
 
- Jika Perseroan atau LAU bemaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-LAU, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak 
lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-LAU berakhir. 

 

Biaya  
 

- Merchant yang di-aggregate oleh LAU wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang 
dilakukan oleh pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan 

produk dan layanan Perseroan oleh Merchant sebagai berikut ini: 
a) Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit atas transaksi berhasil: 

 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us    : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandiri & BNI)  : 1.8%  

 Kartu Kredit off us    : 2%  

 LinkAja     : 1% 

 Dimopay     : 1,6%  

 Ovo      : 1,5%  

 Cashlez Link     : 2,5%  

 YAP      : 2% 

 Gopay     : 2% 

b) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung jawab 

Merchant akan berlaku kondisi sebagai berikut: 
 Rekening tujuan Bank Mandiri   : tidak dikenakan biaya 
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 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri  : Rp. 5.000,- (l ima ribu Rupiah) per 

settlement. 
c) Biaya perangkat Pembelian Cashlez Reader (Distributor Price) minimal 25 Unit: 

 Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer)  : Rp. 1.500.000,- 

 Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp. 2.200.000,- 

Dan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan Perseroan dan LAU. 
d) Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di-aggregate oleh LAU untuk 

Perseroan mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku di Perseroan. 
Merchant berhak mengajukan, LAU berhak mengusulkan, Perseroan berhak menerima, 

menolak dan menentukan berdasarkan hasil  review Perseroan terhadap Merchant 
dan/atau LAU. 

 
- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-LAU akan 

ditanggung oleh Perseroan dan LAU, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 

 

- LAU wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian unit. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

Hak Perseroan: 
 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat Cashlez Reader. 
 

- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku sebagai berikut: 
 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us   : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandiri & BNI)  : 1.8%  

 Kartu Kredit off us    : 2%  

 Dimopay     : 1,6%  

 Ovo     : 1,5%  

 Cashlez Link     : 2,5%  

 YAP     : 2% 

 Gopay    : 2% 

Yang di potong secara langsung dari total nilai transaksi Merchant. 
 

- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada LAU 

dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya 
persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada LAU. 

 

- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 
LAU bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 

 

- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant dari LAU bilamana terjadi transaksi yang 
berpotensi adanya chargeback. 

 
- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant 

bilamana terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari Bank. 
 
- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di-aggregate 

menarik perangkat yang didistribusikan oleh LAU bilamana ditemukan adanya proses 
kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan 
berlaku di Perseroan. 
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- Menerima semua berkas dokumen kerjasama antara menarik perangkat yang didistribusikan 
oleh LAU dan Merchant yang terkait dengan Perseroan. 

 
- Memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh LAU terhitung 3 

(tiga) bulan setelah masa penolakan dan/atau pemberhentian oleh LAU kepada Perseroan 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada LAU. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara langsung dengan 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh LAU untuk Perseroan baik melibatkan atau tidak 
melibatkan LAU secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari tingkat 

kerahasiaannya. 
 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office Merchant 

bilamana terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan, 
Aktivitas Transaksi Yang Dilarang dan/atau sanggahan transaksi dari pihak bank pemroses 
kartu maupun dari pemilik kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari Merchant. 

 

- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 
peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 
dikonfirmasikan ke LAU dan Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nya man 

untuk Merchant. 
 

Kewajiban Perseroan: 
 

- Menyediakan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-LAU. 

 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund dengan dibantu oleh LAU selaku 

Merchant Aggregator dan distributor perangkat dari Perseroan bilamana membutuhkan 
komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Merchant. 

 

- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan LAU atas  
chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant LAU. 

 
- Menyediakan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana  perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau LAU, 
selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 
Perseroan menerima informasi terlebih dahulu oleh pihak LAU. 

 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di dalam rekening 

penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang menjadi kewajiban 

dan/atau tanggung-jawab Merchant ke rekening Merchant dari LAU paling cepat 1 (satu) hari 
kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan, dan/atau paling lambat 3 (tiga) hari  kerja 
setelah transaksi di lakukan oleh pelanggan. 

 

- Memberikan komisi dengan presentase 25% (dua puluh lima persen) kepada LAU yang di 
dapat dari selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku setelah dikurangi dengan 
bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1,6% untuk Kartu Kredit 

dan 2,1% untuk Cashlez Link. 
 
- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh pihak LAU kepada  Perseroan 

dimana pihak LAU harus memberikan report pengajuan tersebut pada tanggal 1 setiap 

bulannya, jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka  yang berlaku adalah angka 
Perseroan. 
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- Perseroan akan melakukan transfer dana claim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) 
hari kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 

 
- Memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada LAU, termasuk 

didalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh LAU, standarisasi 
marketing collateral Perseroan di lokasi LAU dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan 

informasi dokumen yang dibutuhkan oleh LAU ketika  meng-aggregate Merchant dan/atau 
mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 
- Memberikan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat kepada LAU serta User ID 

akses portal ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi  dan kebutuhan 
perhitungan komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh MDA untuk 
Perseroan. 

 
- Perseroan memberikan User ID akses mPOS Cashlez dan portal mPOS Cashlez kepada 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh LAU untuk Perseroan, sehingga Merchant dapat 
menggunakan produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan proses 

registrasi baik on-boarding maupun registrasi  manual. 
 
- Perseroan dan/atau LAU wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik  dan benar 

dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan 
dari Merchant sebagai bagian dari service after sales. 

 
- Perseroan (manajemen, karyawan dan atau afi l iasi) wajib menjaga kerahasiaan data, materi 

dan informasi  yang diberikan oleh LAU. Oleh karena itu Perseroan dilarang untuk 
membocorkan Kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun dengan cara apapun  tanpa 
persetujuan tertulis dari pihak lainnya. 

  

Hak dan Kewajiban LAU 
 

Hak LAU: 

 
- Mendapatkan dan/atau menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan, 

termasuk di dalamnya perangkat apabila sudah melakukan pembelian dan pembayaran.  
 

- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant Aggregator dan 
Distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 

 
- Mendapatkan komisi dengan presentase 25% (dua puluh lima persen) yang di dapat dari 

selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku sesuai dengan tabel MDR 1 setelah 
dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1,6% 
untuk Kartu Kredit dan 2,1% untuk Cashlez Link. 

 
- LAU berhak menerima komisi yang akan di transfer oleh Perseroan 5 (l ima) hari kerja dan 

selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report transaksi 
dari LAU. 

 
- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas 

dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan 

persetujuan Perseroan. 
 
- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang 

diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 

dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 
 
- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
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perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau LAU 
selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 

LAU akan mengirimkan data Merchant kepada Perseroan terlebih dahulu. 
 
- Mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada LAU, termasuk 

didalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh LAU, standarisasi 

marketing collateral Perseroan di lokasi LAU dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan 
informasi dokumen yang dibutuhkan oleh LAU ketika meng-aggregate Merchant dan/atau 
mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 

- Mendapatkan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat serta User ID akses portal 
ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan perhitungan komisi 
hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh LAU untuk Perseroan tanpa fungsi 

edit. 
 

Kewajiban MDA: 
 

- Melakukan pembelian dan pembayaran perangkat Perseroan dengan harga  berlaku sebagai 
berikut: 
 Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : Rp. 1.500.000,-  

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp. 2.200.000,-  

 
- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 

Perseroan kepada Merchant dari LAU. 
 
- Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewajiban 

sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada calon Merchant 
dan/atau Merchant. 

 
- Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian dan Know Your Merchant baik dari sisi  profit resiko, 
jenis usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 

 

- Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 
dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh LAU sesuai 
dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua kelengkapan informasi dokumen yang 
dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses pendaftaran Merchant dari LAU ke Perseroan. 

 
- LAU wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam memberikan 

layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari Merchant sebagai 
bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke lokasi Merchant bilamana 

dibutuhkan. 
 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 
pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 
melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- LAU wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin diklaim kepada Perseroan pada 
tanggal 01 Setiap bulannya. 

 
- LAU (manajemen, karyawan dan atau afi l iasi) wajib menjaga kerahasiaan data, materi dan 

informasi  yang diberikan oleh Perseroan. Oleh karena itu LAU dilarang untuk membocorkan 
kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan 
tertulis dari pihak lainnya. 
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Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan LAU dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 
dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-LAU, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 
kekuasaan Perseroan dan LAU untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, s abotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

LAU. 
 
- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaima na diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-LAU. 

 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan 

secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender 

setelah terjadinya Force Majeure mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadi Force 
Majeure. 

 
Pengakhiran Perjanjian 

 
- Kecuali ditentukan lain, Perseroan atau LAU berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-LAU dengan pemberitahuan tertulis, apabi la: 
a) Perseroan atau LAU bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-

LAU; 
b) Perseroan atau LAU tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-LAU baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak 

dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya; 

c) Perseroan atau LAU bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; 

d) Perseroan atau LAU mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk melunasi/ 
membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 

e)  Perseroan atau LAU telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 

tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan atau 
f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau LAU telah disita berdasarkan putusan 

pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 

kesanggupan Perseroan atau LAU melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-LAU. 

 
- Dalam hal Perseroan atau LAU berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 

mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-LAU, maka Pihak yang menghendaki 
tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-LAU. 
 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-LAU tidak mempengaruhi hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan LAU yang masih harus dipenuhi berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-LAU. 
 
- Perseroan dan LAU sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-LAU dapat 
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diakhiri oleh Perseroan dan LAU tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 
hakim/pengadilan. 

 
Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-LAU dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan tunduk 

pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 
- Apabila  terjadi  perselisihan  dalam  penafsiran  dan/atau  pelaksanaan  ketentuan  dari  

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-LAU, Perseroan dan LAU sepakat untuk 

menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
 
- Bilamana musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka  Perseroan dan LAU 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka kepada Badan 
Arbitrase Nasional  lndonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan LAU wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-LAU kecuali ditentukan lain. 

 

Lain-lain 
 
Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-LAU dianggap tidak sah, 
tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-LAU akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan 
yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut.  

 
l) Perjanjian Kerjasama Distributor No. 018/PKS/Cashlez/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, dibuat di 

bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Toha Sutiono (“TOHA”), 
untuk selanjutnya disebut sebagai (“Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA”), yang 
mengatur hal-hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 

 
- Perseroan dan TOHA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan bahwa 

Merchant telah setuju untuk menerima/memproses transaksi dari setiap 
pemesanan/pembellan barang dan/atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi 
pembayaran non-tunai baik dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan transaksi pembayaran 
digital  lainnya melalui layanan yang disediakan oleh Perseroan. 

 
- TOHA dan/atau Merchant akan melakukan pembelian perangkat dari Perseroan dan 

diperkenankan untuk menjual kembali perangkat ke Merchant. 

 
- Merchant merupakan milik dari Perseroan dan TOHA, Perseroan dan TOHA wajib menjaga 

kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh Perseroan dan TOHA sesuai dengan fungsi 
Perseroan dan TOHA di dalam pelaksanaanya  

 
- Atas Perjanjian Kerjasama Distri butor Perseroan-TOHA, Perseroan akan memberikan komisi 

dengan presentase 25% kepada TOHA yang di dapat dari selisih Merchant Discount Rate 

(MDR) Kartu Kredit setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan  
oleh Perseroan yaitu  1.4% untuk  Kartu Kredit On  Us dan  1.6% untuk Kartu Kredit Off Us  

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA mulai berlaku dan mengikat Perseroan dan 
TOHA untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian  Kerjasama 
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Distributor Perseroan-TOHA dan akan dianggap diperpanjang secara otomatis (mutatis mutandis) 
untuk jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh Perseroan atau TOHA. 

 
Biaya-biaya 

 
- Merchant yang di aggregate oleh TOHA wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang 

dilakukan oleh pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan 
produk dan layanan Perseroan oleh Merchant sebagai berikut ini:  
a) Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit atas transaksi berhasil: 

 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us    : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandiri & BNI)  : 1.8% 

 Kartu Kredit of us    : 2% 

 Tcash     : 1% 

 Dimopay    : 1.6% 

 Ovo     : 1.5% 

 Cashlez Link    : 2.5% 

 YAP     : 2% 

b) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung-jawab 
Merchant akan berlaku kondisi sebagai berikut: 
 Rekening tujuan Bank Mandiri   : tidak dikenakan biaya; 

 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri  : Rp. 5.000,- per settlement. 

c) Biaya perangkat Pembelian Perseroan Reader (Retail Price): 
 Perangkat Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : Rp. 1.700.000,; 

 Perangkat Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp. 2.500.000,- 

Dan/atau ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Perseroan dan TOHA. 

d) Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di-aggregate oleh TOHA untuk 
Perseroan mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku di Perseroa n. 
Merchant berhak mengajukan, TOHA berhak mengusulkan, Perseroan berhak menerima, 

menolak dan menentukan berdasarkan hasil  review Perseroan terhadap Merchant 
dan/atau TOHA. 

 
- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA akan 

ditanggung oleh Perseroan dan TOHA, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 

 
- TOHA Wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian unit. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 

Hak Perseroan : 
 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat. 
 

- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku yang dipotong secara langsung dari total nilai 
transaksi Merchant. 

 
- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada TOHA 

dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya 
persentase bottom iine MDR sehubungan perhitungan komisi kepada TOHA. 

 

- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan 
TOHA bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 
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- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant bilamana terjadi transaksi yang berpotensi 
adanya chargeback. 

 
- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant 

bilamana terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari pihak Bank. 
 

- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di aggregate 
bilamana ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang ti dak sesuai 
dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 

 

- Memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh TOHA terhitung 3 
bulan seteiah masa penolakan dan/atau pemberhentian oleh TOHA kepada Perseroan 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada TOHA. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi  serta  koordinasi  secara  langsung dengan 

Merchant-Merchant yang di aggregate oleh TOHA untuk Perseroan baik melibatkan atau 
tidak melibatkan TOHA secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari tingkat  

kerahasiaannya. 
 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office Merchant 

bilamana terdapat dan/atau berpotensi melakukan  transaksi  yang  dilarang oleh Perseroan 
dan/atau sanggahan transaksi dari pihak bank pemroses kartu maupun dari pemilik kartu 
melalui dan/atau  tanpa  persetujuan dari  pihak  Merchant. 

 

- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 
peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 
dikonfirmasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 
Merchant. 

 
Kewajiban Perseroan : 

 

- Menyediakan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-TOHA 

 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund dengan dibantu oleh TOHA selaku 

Merchant aggregator dan distributor perangkat dari Perseroan bilamana membutuhkan 
komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Merchant 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan TOHA atas 

chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant . 
 
- Menyediakan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau TOHA, 
selama masa garansi 1tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 
Perseroan menerima informasi terlebih dahulu oleh pihak Merchant dan/atau TOHA. 

 
- Meneruskan  dana-dana  atas  transaksi  berhasil   yang  terdapat  di  dalam  rekening 

penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang menjadi kewajiban 

dan/atau tanggung-jawab Merchant ke rekening Merchant paling cepat 1(satu) hari kerja 
setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi 
dilakukan oleh pelanggan. 

 

- Memberikan komisi dengan presentase 25% kepada TOHA yang di dapat dari selisih 
Merchant Discount Rate (MDR) Kartu Kredit yang berlaku setelah dikurangi dengan bottom 
line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit On Us 
dan 1.6% untuk Kartu Kredit Off Us. 
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- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh TOHA kepada Perseroan    
dimana    TOHA    harus    memberikan  dan/atau mengirimkan report  pengajuan  tersebut  

pada tanggal  1 (satu) setiap  bulannya, jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka 
yang berlaku adalah angka Perseroan. 

 
- Perseroan akan melakukan transfer dana claim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 hari 

kerja dan selambat- lambatnya 14 hari kerja setelah report di terima. 
 
- Memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant dan/atau 

TOHA, termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh 

TOHA, standarisasi marketing collateral Perseroan di lokasi TOHA dan/atau Merchant, serta 
semua  kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak TOHA ketika meng-
aggregate Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 
- Memberikan ID Merchant aggregator dan distributor perangkat kepada TOHA serta User ID 

akses portal ke mPOS Perseroan untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan 
perhitungan komisi hanya untuk Merchant - Merchant yang di aggregate oleh TOHA untuk 

Perseroan. 
 
- Perseroan memberikan User ID akses mPOS cashlez dan portal mPOS Perseroan kepada 

Merchant-Merchant yang di aggregate oleh TOHA untuk Perseroan, sehingga Merchant 
dapat menggunakan produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan 
proses registrasi  baik on-boarding maupun registrasi  manual. 

 

- Perseroan dan/atau TOHA wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan 
benar dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan 
keluhan dari Merchant sebagai bagian dari service after sales 

 

- Perseroan wajib melakukan pembayaran atas MDR Sharing kepada TOHA selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan transaksi dari TOHA  

 

- Perseroan wajib melakukan meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di 
dalam rekening penampungan Perseroan setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang menjadi 
kewajiban dan/atau tanggung-jawab Merchant ke rekening Merchant dari TOHA paling cepat 
1 (satu) hari kerja setelah transaksi dilakukan oleh pelanggan 

 
- Perseroan dan/atau TOHA wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara balk dan 

benar dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan 
keluhan dari Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya 

kunjungan ke lokasi Merchant bilamana dibutuhkan 
 

Hak dan Kewajiban TOHA 

 
Hak TOHA : 

 
- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant aggregator dan 

distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 
 
- Menerima komisi dengan presentase 25% kepada TOHA yang di dapat dari selisih Merchant 

Discount Rate (MDR) Kartu Kredit yang berlaku setelah dikurangi dengan bottom line 
persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit On Us dan 
1.6% untuk Kartu Kredit Off Us.  

 

- Komisi akan dikirimkan oleh Perseroan kepada TOHA melalui transfer ke rekening TOHA yang 
terdaftar di Perseroan 
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- TOHA berhak menerima komisi yang akan di transfer oleh Perseroan 5 hari kerja dan 
selambat lambatnya 14 hari kerja setelah Perseroan menerima report transaksi dari TOHA. 

 
- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas 

dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan 
persetujuan Perseroan. 

 
- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang 

diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 
dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant . 

 
- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 

perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau TOHA 
selama masa garansi 1 tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana pihak 
Merchant dan/atau TOHA akan mengirimkan data kepada pihak Perseroan terlebih dahulu. 

 

- Mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant dan/atau 
TOHA, termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh 
TOHA, standarisasi marketing colfatera/Perseroan di lokasi TOHA dan/atau Merchant, serta 

semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh TOHA ketika meng-aggregate 
Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke Merchant. 

 
- Mendapatkan ID Merchant aggregator dan distributor perangkat serta User ID akses portal 

ke mPOS Perseroan untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan perhltungan 
komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di aggregate oleh TOHA untuk Perseroan 
tanpa fungsi edit. 

 

Kewajiban TOHA : 
 

- Dapat melakukan pembelian dan pembayaran perangkat Perseroan dengan harga berlaku 

sebagai berikut : 
 Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : *25 = Rp. 1.500.000,- per unit 

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus) : *25 = Rp. 2.500.000,- per unit 

 
- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 

Perseroan kepada Merchant dengan dukungan Perseroan, termasuk di dalamnya: 

 Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta 

kewajiban sebagai Merchant yang berlaku di  Perseroan dengan benar dan tepat kepada 
calon Merchant dan/atau Merchant. 

 Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian dan know your Merchant baik dari sisi profil resiko, 
jenis usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 

 Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemsangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh Perseroan 
dan/atau TOHA sesuai dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua 
kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses 

pendaftaran Merchant dari TOHA ke Perseroan 
 

- Perseroan dan/atau TOHA wajib melakukan komuni kasi dan koordinasi secara balk dan 
benar dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan 

keluhan dari Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya 
kunjungan ke lokasi Merchant bilamana dibutuhkan. 

 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang dinfirmasikan oleh 
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pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 
melalui Perseroan kepada Merchant. 

 
- TOHA wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin di -claim kepada Perseroan pada 

tanggal 1 (satu) setiap bulannya. 
 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan TOHA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan  atau kegagalan 
dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-TOHA, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 
kekuasaan Perseroan dan TOHA untuk mengatasinya. 

 

- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 
wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
TOHA. 

 
- Apabila   terjadi   Force Majeure   maka   pihak   yang   terkena  Force Majeure    wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya  dalam waktu 7 

(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. pihak yang terkena Force Majeure  
wajib  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  memulai  kembali  kewajiban sebagaimana  
diatur dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA.  

 

- Kelalaian dan/atau keterlambatan pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA mengakibatkan tidak dianggapnya 
telah terjadi force  majeure. 

 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA, Perseroan 

atau TOHA berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA 
dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a. Perseroan atau TOHA bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-TOHA; 

b. Perseroan atau TOHA tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA baik sebagian maupun seluruhnya dan pihak 
dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya; 

c. Perseroan atau TOHA bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; 

d. Perseroan atau TOHA mengakui secara tertulis ketidakmampuanya untuk 

melunasi/membayar hutangnya yang telah jatuh tempo. 
e. Perseroan atau TOHA telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang tersebut telah disetujui oleh Pengadilan; dan/atau  

f. Sebagian besar aset dari Perseroan atau TOHA telah disita berdasarkan putusan 
pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan atau TOHA melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 

Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA. 
 

- Dalam hal Perseroan atau TOHA berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 
mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA, maka Pihak yang 

menghendaki tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian 
Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA; 
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- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA tidak mempengaruhi hak dan 
kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan TOHA yang masih harus dipenuhi 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA; 
 
- Perseroan dan TOHA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA dapat 

diakhiri oleh Perseroan dan TOHA tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 
hakim/pengadilan. 

 
Aktivitas Transaksi yang dilarang 

 
Perseroan melarang untuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 

 

- Perbuatan yang melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/2012 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). 

 
- Menjual barang dan/atau jasa yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia (teroris, narkoba, tarik tunai, pencucian uang, penipuan, 
pemalsuan). 

 

- Melakukan pembagian nilai transaksi (split transaksi) baik menggunakan kartu yang sama  
dan/atau kartu yang lainnya. 

 
- Mengalihkan Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA kepada pihak manapun 

tanpa ijin dari Perseroan. 
 
- Memindahtangankan/meminjamkan perangkat/Reader/sistem mPOS Cashlez ke pihak 

lainnya tanpa seijin dari Perseroan. 

 
- Seluruh transaksi yang tidak sah dan/atau yang tidak diakui dan/atau disanggah oleh 

Pemegang Kartu Bank dan/atau Bank akan menjadi beban dan tanggung jawab Merchant 

yang di aggregate oleh TOHA. 
 
- Mendokumentasikan dan/atau menyimpan data Pemegang Kartu Bank dalam bentuk 

apapun dan untuk kepentingan apapun. 

 
- Seluruh bentuk transaksi kartu yang mengatasnamakan Bank dan/atau program dari Bank 

tanpa adanya perjanjian dan/atau kesepakatan terlebih dahulu dengan Bank. 
 

Lain-Lain 
 

- Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA dianggap tidak 

sah, tidak dapat dilaksanakan atau  melanggar hukum  untuk  alasan  apapun,  maka  
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA akan  tetap  berlaku sepenuhnya terlepas 
dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar  hukum 
tersebut. 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan 

tunduk pada hukurn Negara Republik Indonesia . 

 
- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/ata u pelaksanaan  ketentuan dari 

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-TOHA, Perseroan dan TOHA sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat.  

 
- Bilamana musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan TOHA 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka kepada Badan 
Arbitrase Nasional  lndonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI. 
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- Selama  persellsihan  masih  dalam  proses  penyelesaian,  PARA  PIHAK  wajib  tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-TOHA. kecuali ditentukan lain. 

 
2) Perjanjian Kerjasama Merchant 

 
a) Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator No. 59/PAY/AGR/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, 

sebagaimana telah diubah melalui Addendum Pertama Perjanjian Merchant Aggregator No. 
010/PKS/CASHLEZ/IV/2019 tanggal 26 Maret 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 

cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Visionet Internasional  (“Visionet”), untuk 
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-
Visionet”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 

 
- Perseroan dan Visionet sepakat bahwa Visionet telah menunjuk Perseroan sebagai Merchant 

Aggregator dan Perseroan telah menerima penunjukan tersebut. 
 
- Ruang lingkup Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet adalah sebagai 

berikut : 
a)  Pelaksanaan Akuisisi Pedagang; dan 
b)  Pembayaran Dana Transaksi, Dana Settlement , dan Dana Pedagang. 

 

- Dalam pelaksanaan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet, Visionet akan : 
a)  Mempersiapkan dan menentukan S&K OVO, menentukan prosedur KYC dalam 

pelaksanaan Akuisisi Pedagang, dan menerima atau menolak pendaftaran calon 
Pedagang sebagai Pedagang; 

b) Menyediakan layanan pemrosesan Transaksi kepada Pedagang sesuai dengan S&K OVO; 
dan 

c) Bertanggung jawab dalam penyelesaian atau pembayaran Dana Settlement kepada 

Merchant Aggregator. 
 

- Dalam pelaksanaan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet, Perseroan akan : 
a)  Melaksanakan akuisisi Pedagang untuk dan atas nama Visionet; dan 

b)  Melaksanakan penyelesaian pembayaran dana Pedagang kepada masing-masing 
Pedagang. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

  
Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet mulai berlaku efektif dan mengikat Perseroan 
dan Visionet Sejak penandatangan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet oleh 

Perseroan dan Visionet yaitu pada tanggal 28 Januari 2019 dan akan diperpanjang otomatis untuk 
setiap 1 (satu) tahun berikutnya sampai dengan Perseroan dan Visionet mengakhiri Perjanjian 
Merchant Aggregator Perseroan-Visionet. 

 

Biaya  
  

- MDR dan Biaya Aggregator yang disepakati oleh Perseroan dan Visionet adalah sebagai 

berikut : 
a)  MDR : 1.35% dari nilai Transaksi  untuk  setiap Transaksi Berhasil; dan 
b) Biaya Aggregator : 10% dari MDR atau 0,15% dari setiap dana transaksi. 
c) Biaya Akuisisi : Perseroan berhak atas Rp. 50.000,- Merchant dalam hal Perseroan 

berhasil mengakuisi minimal 500 Merchant set iap bulannya selama 3 (tiga) bulan, 
t erhitung sejak bulan Februari 2019. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-
turut Perseroan tidak dapat menyanggupi target 500 (lima ratus) Merchant per 
bulan, Visionet tetap membayarkan biaya akuisisi Merchants, tetapi Visionet akan 
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me-review kembali terkait besaran fee tersebut. 
 

- Biaya Aggregator akan dipotong oleh  pajak yang berlaku. 
 
- Perseroan dilarang untuk mengambil bagian lebih dari Biaya Aggregator yang 

ditentukan berdasarkan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet. 
 

- Setiap biaya ataupun imbal jasa lainnya yang akan dikenakan kepada Pedagang oleh 

Perseroan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pedagang dan biaya 
ataupun imbalan jasa tersebut tidak boleh dikenakan dengan mengatasnamakan layanan 
OVO payment ataupun Visionet. 

 

- Perseroan tidak diperkenankan untuk memberikan MDR kepada Pedagang melebihi dari 

MDR yang ditentukan dalam Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet. 
 
- Biaya Aggregator akan selalu mengikuti prosentase berdasarkan MDR yang diberikan 

oleh Visionet kepada Pedagang. 
 

- Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Merchant Aggregator 
Perseroan-Visionet akan ditanggung oleh Perseroan dan Visionet sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. 

 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

- Tanpa mengesampingkan seluruh hak-hak Perseroan berdasarkan Perjanjian Merchant 

Aggregator Perseroan-Visionet, Perseroan berhak  untuk menerima Biaya Aggregator 
sebagaimana disepakati berdasarkan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet. 

 
- Tanpa mengesampingkan seluruh kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian 

Merchant Aggregator Perseroan-Visionet, Perseroan berkewajiban untuk : 
a)  Melakukan  akuisisi Pedagang sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian 

Merchant Aggregator Perseroan-Visionet dan standar operasional prosedur Akuisisi 
Pedagang yang ditentukan oleh Visionet; 

b)  Melaksanakan pembayaran atas Dana Pedagang kepada Pedagang sesuai dengan 

syarat dan ketentuan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet dan 
standar operasional prosedur settlement yang ditentukan oleh Visionet; 

c) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan chargeback kepada Pedagang; 

d)  Bertanggungjawab dan menanggung seluruh biaya integrasi dan/atau biaya 
konektifitas antara OVO Payment dengan Layanan Perseroan; 

e) Bertanggungjawab atas seluruh penyediaan layanan Perseroan kepada Pedagang, 
termasuk namun tidak terbatas pada ketersediaan, keberlangsungan, dan  

kelancaran layanan Perseroan; dan 
f)  Memastikan bahwa Pedagang menjalankan dan mematuhi seluruh ketentuan yang 

diatur dalam S&K OVO. 
 

Hak dan Kewajiban Visionet 

 
- Tanpa mengesampingkan seluruh hak-hak Visionet berdasarkan Perjanjian Merchant 

Aggregator Perseroan-Visionet, Visionet berhak untuk:  

a)  Menentukan untuk menerima atau menolak pendaftaran calon Pedagang; 

b)  Menerima dan memotong MDR langsung dari dana Transaksi sebelum diselesaikan 
kepada Perseroan; 

c) Menentukan standar operasional prosedur dalam rangka pelaksanaan Perjanjian 

Merchant Aggregator Perseroan-Visionet ; dan 
d)  menerima data calon Pedagang. 
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- Tanpa mengesampingkan seluruh kewajiban kewajiban Visionet berdasarkan Perjanjian 
Merchant Aggregator Perseroan-Visionet, Visionet berkewajiban untuk : 

a) Melakukan pemrosesan Transaksi berdasarkan otorisasi pembayaran  yang diberikan 
oleh Pengguna 

b) Melakukan penyelesaian Dana Settlement kepada Perseroan dengan cara sebagaimana 
diatur dalam Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet; dan 

c) Menyediakan  layanan pelanggan  yang dapat dihubungi melalui email dan telepon yang 
tercantum pada situs https://www.ovo.id/contact.    

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Dalam hal terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana 

disebutkan dalam Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet oleh Perseroan atau 

Visionet yang timbul atau disebabkan oleh Keadaan Kahar maka seluruh keterlambatan atau 
kegagalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesalahan atau wanprestasi dari Pihak 
tersebut. Pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar terse but tidak akan melakukan 
tuntutan, gugatan dan/atau meminta ganti kerugian atas keterlambatan atau kegagalan 

tersebut kepada Pihak yang mengalami Keadaan Kahar. 
 
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Merchant 

Aggregator Perseroan-Visionet, Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib 
memberitahukan kepada pihak lainnya atas terjadinya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 
14 (empat belas) hari kalender sejak Pihak tersebut mengetahui bahwa Keadaan Kahar telah 
terjadi. 

 
- Semua kerugian yang diderita oleh Perseroan atau Visionet karena terjadinya Keadaan Kahar 

tidak dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya. 
 

- Keterlambatan atau kelalaian Pihak untuk memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet, 
mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu Keadaan Kahar. 

 
- Setelah berakhirnya  Keadaan Kahar maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut 

wajib segera melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang tertunda akibat 
dari terjadinya Keadaaan Kahar. 

 
- Dalam hal Keadaan Kahar tidak kunjung berakhir  dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari 

Kerja maka Perseroan dan Visionet sepakat untuk melakukan pertemuan guna membahas 
keberlangsungan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet. 

 
- Dalam hal Perseroan dan Visionet sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Merchant Aggregator 

Perseroan-Visionet karena alasan Keadaan Kahar yang tidak kunjung berakhir maka 

Perseroan dan Visionet sepakat untuk tidak akan meminta ganti rugi atas pengakhiran 
tersebut kepada pihak lainnya. 

 
Wanprest asi 

 
- Perseroan atau Visionet dianggap telah melakukan tindakan cidera janji, kelalaian, atau 

wanprestasi bilamana salah satu atau lebih peristiwa di bawah ini terjadi, sebagai 
berikut: 
a)  Perseroan atau Visionet melanggar atau lalai memenuhi salah satu atau beberapa 

ketentuan dalam Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet dan tidak 

melakukan tindakan pemulihan (atau memulai kegiatan pemulihan) setelah 
diberikan 2 (dua) kali surat peringatan dengan jangka waktu masing-masing surat 
peringatan adatah 7 (tujuh) hari kalender; atau 

https://www.ovo.id/contact.
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b)  Perseroan atau Visionet memberikan data atau keterangan yang tidak sesuai atau 
menyesatkan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Merchant 

Aggregator Perseroan-Visionet; atau 
c) Sebagian atau seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan 

atau Visionet kepada Pihak lainnya terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan 
kenyataan; atau 

d)  Diajukannya kepailitan terhadap Perseroan atau Visionet, baik pengajuan tersebut 
dilakukan secara sukarela oleh Pihak tersebut atau diajukan oleh pihak ketiga; 
atau 

e) Perseroan atau Visionet kehilangan hak, wewenang, dan/atau kapasitasnya untuk 

melaksanakan perbuatan hukum ini, khususnya untuk menjalankan Perjanjian 
Merchant Aggregator Perseroan-Visionet; atau 

f) Perseroan atau Visionet melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 

Pihak tersebut dimana pelanggaran tersebut menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya 
Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet, kerugian terhadap pihak lainnya, 
dan/atau kerugian terhadap Pengguna. 

 

- Dalam hal Perseroan atau Visionet melakukan Wanprestasi maka Pihak tersebut wajib 
memberikan ganti kerugian, baik secara materiel atau immaterial, kepada Pihak lain yang 
menderita kerugian yang disebabkan oleh Wanprestasi tersebut. 

 
- Penggantian kerugian sebagaimana diatur diatas tidak menghapuskan hak Pihak lain untuk 

mencari pemulihan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet dapat berakhir sebelum berakhirnya 
apabila :  

a) Diakhiri oleh Perseroan atau Visionet dengan cara Pihak tersebut memberikan 
pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 
kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendak permintaan atas pengakhiran 

tersebut wajib disepakati secara tertulis oleh pihak lainnya; atau 
b) Diakhiri secara sepihak oleh Visionet, apabila menurut Visionet pelaksanaan Perjanjian 

Merchant Aggregator Perseroan-Visionet tidak lagi menguntungkan berdasarkan hasil  
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-

Visionet; atau  
c) Diakhiri secara sepihak oleh Perseroan atau Visionet dalam hal pihak lainnya melakukan 

tindakan Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet; 
atau 

d) Diakhiri secara sepihak oleh Perseroan atau Visionet dalam hal pihak lainnya dinyatakan 
pailit oleh putusan pengadilan yang berwenang atau berada dalam keadaan penundaan 
kewajiban pembayaran utang atau tidak lagi dapat melaksanakan Perjanjian Merchant 

Aggregator Perseroan-Visionet berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; atau 

e)  Terjadinya suatu Keadaan Kahar yang menyebabkan Perjanjian Merchant Aggregator 
Perseroan-Visionet tidak lagi dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh Perseroan atau 

Visionet, dimana pengakhiran tersebut tetap harus disepakati oleh Perseroan dan 
Visionet; atau 

f) Jika terjadi perubahan pengendalian saham, baik secara langsung maupun tidak 

langsung pada Perseroan, yang mana menurut pendapat wajar Visionet adalah penting 
bagi pelaksanaan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet, dalam hal 
terdapat perubahan kepemilikan saham tersebut, maka Perseroan wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada Visionet. 

 
- Visionet berhak untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Merchant 

Aggregator Perseroan-Visionet, sewaktu-waktu, baik tanpa atau dengan pemberitahuan 
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terlebih dahulu. Hasil dari evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan Visionet untuk 
melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet. 

 
- Apabila Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet berakhir karena sebab apapun 

maka seluruh kewajiban-kewajiban Perseroan dan Visionet yang masih belum terselesaikan 
berdasarkan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet menjadi jatuh tempo dan 

harus dilunasi secara seketika oleh Perseroan dan Visionet. 
 
- Pengakhiran Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet karena alasan apapun 

tidak membebaskan Perseroan dan Visionet dari seluruh kewajiban-kewajibannya yang 

masih belum terselesaikan berdasarkan Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-
Visionet. 

 

- Untuk tujuan pengakhiran, Perseroan dan visionet dengan ini setuju untuk 

mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
sehingga putusan dari hakim atau Pengadilan tidak akan diperlukan untuk mengakhiri 
Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet. 

 

Hukum Yang Berlaku/Domisili Hukum 
 

- Perseroan dan Visionet sepakat bahwa Perjanjian Merchant Aggregator Perseroan-Visionet 
tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik 

Indonesia. 
 
- Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian 

Merchant Aggregator Perseroan-Visionet, akan diselesaikan secara musyawarah terlebih 
dahulu. 

 
- Dalam hal penyelesaian sebagaimana disebutkan di atas tidak tercapai, maka Perseroan dan 

Visionet sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan yang berwenang 
untuk itu. 

 

- Perseroan dan Visionet sepakat untuk memilih domisil i  hukum yang tetap dan tidak berubah 
di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

 
b) Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator No. EBK/5/0225/R tanggal 25 Mei 2016, dibuat di 

bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero), Tbk. (“BNI”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  
(“Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-BNI”), yang mengatur hal -hal sebagai 
berikut: 

 
Objek Perjanjian 

 

Perseroan dan BNI sepakat melakukan kerjasama Merchant Agregator, yaitu berupa pemberian 
kewenangan kepada Perseroan untuk menjadi Merchant Aggregator dari BNI termasuk 
melakukan analisa kelayakan Merchant sesuai dengan syarat dan kriteria yang disepakati oleh 
BNI, serta memutuskan calon Merchant menjadi Merchant dan menandatangani perjanjian 

kerjasama dengan Merchant dalam transaksi menggunakan APMK. 
 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-BNI berlaku untuk jangka waktu 
selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 
2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan BNI. 

 
- Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-BNI akan 

berakhir dan sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama 
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Merchant Aggregator Perseroan-BNI berakhir tidak ada pemberitahuan tertulis dari 
Perseroan atau BNI  mengenai perpanjangan atau pengakhirannya, maka Perseroan dan BNI  

sepakat untuk melanjutkan secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
berikutnya. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
- Perseroan wajib melakukan verifikasi, memastikan, memintakan dan menyimpan dokumen-

dokumen berikut dari masing-masing calon Merchant. 
 

- Perseroan  wajib  memastikan  aktivitas  usaha  calon  Merchant. 
 
- Perseroan wajib memberikan tambahan informasi yang diminta oleh BNI bila dianggap perlu, 

termasuk dari Merchant untuk memastikan bahwa Merchant telah memenuhi semua syarat 
dan ketentuan Merchant dari BNI, termasuk kelengkapan form aplikasi Merchant. 

 
- Perseroan wajib untuk menolak memberikan pelayanan kepada Merchant dengan kategori 

sebagai berikut : 
a) Terlibat dalam tindakan kriminal atau melanggar hukum. 
b) Melanggar norma sosial, agama dan moral. 

c) Terlibat dalam kelompok terlarang. 
 

- Perseroan wajib memastikan aktivitas usaha Merchant merupakan aktivitas usaha yang 
aman sesuai dengan ketentuan yang disepaka ti oleh Perseroan dan BNI, yaitu tidak menjual 

barang atau jasa sebagai berikut : 
a) Yang melanggar hukum/peraturan perundang-undangan/ketertiban umum. 
b) Yang melanggar norma-norma sosial, agama dan moral. 
c) Yang secara spesifik dilarang oleh BNI. 

d) Senjata api dan/atau tajam. 
e)  Berisi materi pornografi. 
f) Barang tiruan yang melanggar Hak Kekayaan lntelektual (HAKI). 

 
- Perseroan wajib membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama  bersama Merchant 

yang disetujui oleh BNI sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan untuk menjadi 
Merchant pada BNI. 

 
- Perseroan wajib menyimpan dokumen legalitas dan asli  Perjanjian Kerjasama Merchant. 
 
- Perseroan wajib melakukan edukasi kepada Merchant dan memastikan bahwa Merchant 

memahami dan melaksanakan hal -hal yang wajib atau yang tidak diperkenankan dilakukan 
oleh Merchant sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 
Perseroan-BNI dan berkenaan dengan ketentuan Prinsipal, ketentuan BNI dan ketentuan 

lainnya yang  berkaitan dengan bisnis acquiring, termasuk penggunaan aplikasi mPOS. 
 

Hak dan Kewajiban BNI 
 

- BNI berhak untuk menolak aplikasi Merchant apabila Merchant masuk ke dalam Daftar Hitam 
Data Alert Merchant Indonesia Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (DAMIAKKI) dan/atau Sistem 
lnformasi Debitur (SID) dan/atau Bank Indonesia/Principal. 

 
- BNI berhak untuk meminta perubahan, perbaikan atau pemutusan hubungan dengan 

Merchant apabila di kemudian hari terdapat permas alahan dan/atau perselisihan dengan 
Merchant terkait dengan produk atau jasa yang dijual atau ditawarkannya ataupun kebijakan 

atau promosi dari Merchant tersebut yang menurut BNI merugikan BNI. 
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- BNI berhak memeriksa dan menentukan kebenaran  dokumen bukti transaksi yang disimpan 
oleh Perseroan di kemudian hari dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

selambatnya 5 (l ima) hari sebelumnya kepada Perseroan. 
 
- BNI berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan  ketentuan oleh 

Merchant, dan berdasarkan evaluasi tersebut, BNI berhak untuk meminta kepada Perseroan 

melakukan revisi terhadap Perjanjian Kerjasama dimaksud maupun pelaksanaannya.  
 
- BNI berhak meminta ganti rugi kepada Perseroan dan Perseroan wajib memberikan ganti 

rugi dimaksud apabi la secara nyata terbukti berdasarkan Perjanjian Kerjasama Merchant 

Aggregator Perseroan-BNI, Perseroan melakukan hal -hal dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) Terdapat kebocoran rahasia dan/atau penggandaan data dan/atau informasi 

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-

BNI,  maka BNI berhak berhak menuntut ganti rugi kepada Perseroan serta tidak 
menutup kemungkinan BNI melakukan upaya hukum menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; 

b) Perseroan dan Merchant terbukti melakukan kerjasama yang terindikasi fraud dan 

merugikan BNI;  
c) Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Merchant 

Aggregator Perseroan-BNI dan menimbulkan kerugian bagi BNI. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
Hal-hal yang termasuk sebagai Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 

Perseroan-BNI adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan Perseroan dan BNI, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah dibidang moneter, kekacauan politik, 
militer, peperangan, huru hara, bencana alam yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemogokan 
umum, epidemi, atau tenaga listrik umum tidak berfungsi cukup lama, putusnya jaringan internet 

yang disebabkan karena hal hal yang disebutkan di atas yang mengakibatkan tidak dapat 
dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-BNI. 

 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Perseroan atau BNI dapat mengakhiri kerjasama sebelum masa berakhirnya sebagaimana 
dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-BNI, dengan 

ketentuan Perseroan atau BNI yang bermaksud mengakhirinya tersebut harus 
menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya dalam tenggang 
waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran 
yang dikehendaki. 

 
- Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan 

tersebut pihak lainnya tidak memberikan jawabannya, maka Perjanjian Kerjasama Merchant 

Aggregator Perseroan-BNI dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam surat 
pemberitahuan tersebut. 

 
- Menyimpang dari ketentuan di atas, maka Perseroan atau BNI berhak untuk mengakhiri 

dalam hal: 
a) Perseroan atau BNI menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-BNI. 

b) Perseroan atau BNI tidak dapat memenuhi kewaj ibannya dengan baik dan/atau dinilai 
tidak dapat memberikan hasil  kerja yang baik. 

c) Adanya ketentuan hukum atau peraturan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian 
Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-BNI bertentangan  dengan ketentuan hukum 

atau peraturan pemerintah dimaksud apabila tetap dilaksanakan tanpa dilakukan 
penyesuaian terhadap ketentuan   maupun peraturan tersebut. 

d) Perseroan atau BNI melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan 
oleh Principal dan/atau otoritas perbankan. 
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e)  Adanya  permintaan dari Principal karena sebab yang baik (good cause), terdapat fraud 
atau aktivitas lainnya. 

f) Perseroan atau BNI dinyatakan pailit oleh pihak berwenang. 
 

- Perseroan dan BNI sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 

Perseroan-BNI, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur secara sah cukup 
dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari Perseroan dan BNI. 

 
Domisil i  Hukum 

 
- Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang diakibatkan dari pelaksanaan Perjanjian 

Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-BNI, Perseroan dan BNI sepakat untuk 

menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah namun apabila tidak dapat dicapai 
kesepakatan, maka Perseroan dan BNI sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.  

 
- Tentang Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-BNI dan segala akibatnya, 

Perseroan dan BNI  memilih  domisil i  hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 

c) Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS No. 053/PKS-SS/ABWtravel/05/2016 tanggal 12 Mei 2016, 
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Aljazira 
Berkah Wisata (“ABW”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian 
Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 
 
Perseroan dan ABW sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa penerimaan 

pembayaran menggunakan mPOS sistem. 
 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW mulai berlaku dan mengikat Perseroan 

dan ABW untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya dan akan 
dianggap diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh 
Perseroan atau ABW. 

 

- Jika Perseroan atau ABW bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS 
Cashlez-ABW, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak 

lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama 
Merchant mPOS Cashlez-ABW berakhir. 

 
Biaya  

 
- Atas transaksi penerimaan kartu kredit maupun kartu debit, ABW setuju dibebankan biaya 

per transaksi yang sukses dengan skema sebagai berikut: 
 Kartu kredit Bank Mandiri     : 1.6 %  

 Kartu Debit Bank Mandiri     : Rp. 3.000,- 

 Kartu KreditIDebit yang diterbitkan oleh asosiasi lainnya : 2 % 

 
- Atas transaksi sudah dilakukan settlement, ABW setuju untuk dibebankan biaya per 

pengirimanIkliring dana, dengan skema sebagai berikut : 
 Rekening Bank Mandiri   : tidak dikenakan biaya 

 Rekening non Bank Mandiri  : Rp. 10.000,- 
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Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

- Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran hasil  transaksi melalui mPOS sistem 
yang dikreditkan ke rekening ABW. 

 
- Perseroan berhak melakukan pemotongan rekening ABW dalam hal terjadi chargeback 

sesuai yang diatur dalam ketentuan pada pasal chargeback. 
 
- Perseroan berkewajiban menyediakan laporan transaksi secara realtime yang dipadat di 

akses melalui Merchant Portal. 
 
- Perseroan berhak mendapatkan MDR atau biaya transaksi dari ABW. 

 
- Dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun, Sistem Pembayaran sebagaimana 

dimaksudkan dalam Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW, tetap dikelola oleh 
Perseroan. Sehingga segala hak-hak, kepentingan-kepentingan yang melekat di dalamnya 

akan tetap sepenuhnya dalam pengelolaan Perseroan. Tidak ada pernyataan baik secara 
eksplisit maupun implisit yang menyatakan pengalihan hak pengelolaan ters ebut dari 
Perseroan kepada pihak manapun juga. 

 

- Perseroan berhak dari waktu ke waktu untuk melakukan perubahan spesifikasi dari dan/atau 
melakukan upgrade terhadap Sistem Pembayaran dan mPOS sistem atas pertimbangannya 

sepihak. Perubahan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada 
menambah/mengurangi program termasuk tampilan aplikasi yang dianggap perlu, dan atas 
perubahan tersebut Perseroan memilik hak sepenuhnya untuk menagihkan sejumlah biaya 

tertentu sebagai tambahan jika ada) yang nilainya akan ditentukan dalam kesepakatan 
terpisah. Penambahan biaya akan diberitahukan kepada ABW dan dilakukan setelah terjadi 
kesepakatan Perseroan dan ABW. 

 

- Dalam hal Perseroan menemukan adanya atau memperoleh dari pihak manapun informasi 
mengenai ABW yang digunakan untuk tindak pidana, maka ABW akan membebaskan 

Perseroan dari segala permintaan, gugatan, ganti rugi, klaim, keluhan, dan/atau tuntutan 
hukum dari pemegang kartu atau pihak lain manapun. 

 
- Perseroan berhak untuk menghentikan sementara layanan sistem  pemba yaran internet 

yang disediakan bagi ABW apabila berdasarkan penilaian Perseroan terdapat ketidakwajaran 
pada transaksi mPOS pada ABW. Perseroan akan memberikan notifikasi kepada ABW 

selambat-lambatnya 5 (l ima) hari kalendar sebelum pemberhentian layanan tersebut  
dilakukan. 

 

Hak dan Kewajiban ABW 
 

- ABW berhak atas pembayaran hasil  transaksi  melalui  mPOS sistem yang dikreditkan ke 

rekening ABW. 
 
- ABW berhak menerima laporan transaksi  secara realtime yang dapat diakses melalui  

Merchant Portal. 
 

- ABW wajib memberikan MDR atau Biaya transaksi  kepada Perseroan.  
 

- ABW menjamin bahwa selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS 
Cashlez-ABW, tidak akan mengalihkan melakukan perubahan alamat ABW, mengalihkan 

kepemilikan ABW kepada pihak ketiga manapun dengan cara apapun, 
memindahkan lokasi usaha dan/atau melakukan penjualan saham yang dapat 
mengakibatkan beralihnya kepemilikan ABW kepada pihak lain tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Persetujuan tersebut wajib diberikan 
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selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan 
tersebut. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 
Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di 

luar kekuasaan atau kemampuan Pe rse roan dan ABW , yang mengakibatkan Pe rse roan 
dan ABW  tidak dapat melaksanakan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban sesuai 
dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW, termasuk 
namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, 

malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau 
penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan 
Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW dan tiada satu pihak pun yang akan 

diminta pertanggungjawabannya dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam  
Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW yang disebabkan oleh keadaan memaksa 
(Force Majeure). 

 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Apabila Perseroan atau ABW bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 

Merchant mPOS Cashlez-ABW, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara 
tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender 

sebelum Perjanjian berakhir. 
 
- Perseroan berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri berlakunya Perjanjian Kerjasama 

Merchant mPOS Cashlez-ABW bilamana terjadi atau timbul salah satu hal-hal sebagai 
berikut : 
a) ABW dan/atau keluarganya dan/atau pegawai-pegawainya terlibat dalam transaksi 

mPOS mencurigakan dan/atau terindikasi  fraud dan/atau terbukti  sebagai  transaksi  
fraud. 

b) ABW pok organisasi kejahatan yang terorganisir atau anggota dari suatu 
kelompok kejahatan, atau berafiliasi dengan kelompok kejahatan baik hal 

tersebut terjadi di masa lampau maupun di masa kini. 
c) ABW tidak dapat diketahui  keberadaannya secara fisik oleh Perseroan. 
d) ABW mengalihkan kepemilikan atas ABW dan/atau mengubah nama ABW 

dan/atau jenis  usaha ABW tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari  
Perseroan.  

e)  ABW melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan pemegang 
kartu dan/atau Perseroan. 

f) ABW  memberikan  data dan/atau  keterangan yang tidak  benar  mengenaii    ABW, 
transaksi mPOS dan/atau  Pemegang Kartu. 

g) ABW melakukan transaksi mPOS menyimpang dari kebiasaan transaksi  atau kegiatan 
usahanya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan. 

h) Tidak terpenuhinya legalitas Transaksi mPOS menurut yurisdiksi  hukum dari 
pemegang kartu dan ABW. 

i) ABW dinyatakan termasuk dalam daftar hitam Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, VISA 

International, Mastercard lnternational, CUP, JCB, Bank  Indonesia dan/atau  instansi  
yang berwenang  lainnya. 

j) ABW lalai atau tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
termasuk persyaratan-persyaratan minimum yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW atau sebagaimana ditentukan 
oleh Perseroan, dari waktu ke waktu. 

k) Adanya permintaan dari Acquirer atau Penerbit Kartu dan/atau instansi yang 

berwenang lainnya. 
l) ABW melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Perjanjian 

Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW. 
m)  Alasan-alasan lain yang menurut Perseroan perlu diambil tindakan pengakhiran 
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Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW. 
 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 

- Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW diatur dan tunduk pada hukum yang 

berlaku di Republik Indonesia. 
 
- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW terjadi 

perbedaan pendapat dan/atau penafsiran maupun terjadi perselisihan diantara Perseroan 
dan ABW dalam Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW berkaitan dengan 
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW, maka Perseroan dan ABW 
tersebut sepakat untuk senantiasa menempuh penyelesaian secara musyawarah dengan 

itikad baik untuk mencapai mufakat. 
 
- Mengenai Perjanjian Kerjasama Merchant mPOS Cashlez-ABW dan segala akibatnya 

maupun untuk setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah 
mufakat oleh Perseroan dan ABW, maka Perseroan dan ABW sepakat memilih tempat 

kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Meski demikian hal ini tidak mengurangi hak dan 
wewenang Perseroan untuk melakukan tuntutan/gugatan hukum di muka pengadilan 
lain dalam wilayah Republik Indonesia. 

 
d) Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Merchant No. 011/PKS/CASHLEZ/IV/2019  tanggal 29 

April  2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT 
Midtrans (“Midtrans”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian 

Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
 

Objek Perjanjian 

 
Perseroan dan Midtrans setuju untuk membuat kerjasama penawaran penerimaan GO -PAY di 
Offline Merchant. 
 

Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans mulai berlaku terhitung 1 

(satu) tahun sejak tanggal 29 April  2019. 
 
- Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans akan diperpanjang secara 

otomatis untuk jangka waktu yang sama pada tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama 

Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans, kecuali Perseroan atau Midtrans  menyampaikan 
pemberitahuan untuk tidak memperpanjangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya 
Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans. 

 

Biaya-Biaya  
 

- Besarnya Bagi Hasil  atas setiap Transaksi berhasil  di Offline Merchant yang direferensikan 

oleh Perseroan sebagaimana diverifikasi oleh Midtrans adalah sebesar 25% dari MDR yang 
dikenakan oleh Midtrans kepada setiap Offline Merchant terkait dari setiap transaksi setelah 
dikurangi pajak yang timbul terhadap Midtrans atas MDR tersebut. 

 

- Jika dalam 14 (empat belas) hari sejak POS disediakan oleh Perseroan kepada Offline 
Merchant dan telah dapat memproses transaksi, tidak terdapat minimal 2 transaksi, maka 
Perseroan berhak untuk menarik POS tanpa ada biaya yang harus dikeluarkan dari Midtrans 

maupun Offline Merchant. Perseroan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis 
kepada Midtrans dalam hal Perseroan menarik POS. 
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- Perseroan dan Midtrans  akan bertanggung jawab atas pajak yang timbul terhadap Perseroan 
dan Midtrans berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Perseroan dan 

Midtrans wajib tunduk kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai 
pajak, termasuk kepada cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
Hak Perseroan: 
 
Perseroan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pencabutan layanan GO -PAY 

kepada Offline Merchant. 
 
Kewajiban Perseroan: 

 
- Perseroan wajib melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan 

ruang lingkup Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans yang meliputi: 
a) lntegrasi sistem POS Perseroan dengan sistem Midtrans sehingga memungkinkan 

transaksi terjadi pada gerai fisik Offline Merchant yang telah disepakati Perseroan dan 
Midtrans; 

b) Penawaran GO-PAY sebagai pil ihan pembayaran kepada Offline Merchant Perseroan 

yang belum menerima GO-PAY, yang dilakukan oleh Perseroan; 
c) Penanganan keluhan Offline Merchant oleh Perseroan, baik terkait transaksi maupun 

terkait sistem Midtrans dan/atau sistem Perseroan; dan 
d) Pelatihan cara Transaksi oleh Perseroan kepada Offline Merchant; 

 
- Perseroan wajib untuk mengikuti User Acceptance Test (“UAT”) dan memenuhi setiap 

persyaratan pemenuhan yang diberlakukan Midtrans dalam waktu 14 (empat belas) hari 
kerja terhitung sejak dimulainya UAT. 

 
- Perseroan wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Midtrans 

dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan pada sistem Perseroan yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi dan/atau Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-
Pay Perseroan-Midtrans secara umum. 

 
- Dalam penawaran Perseroan kepada Offline Merchant, Perseroan wajib: 

a) Memberikan penjelasan atas penerimaan pembayaran menggunakan Go-Pay kepada 
Offline Merchant sesuai instruksi yang disampaikan Midtrans kepada Perseroan da ri 
waktu ke waktu;  

b) Mengumpulkan dan menyerahkan kepada Midtrans seluruh dokumen persyaratan 

administrasi dari Offline Merchant yang bermaksud menggunakan Go-Pay sebagai 
metode pembayaran, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Midtrans; 

 

- Perseroan wajib menyampaikan kepada Midtrans dalam hal terdapat Offline Merchant 
Perseroan yang tertarik menggunakan layanan penerimaan pembayaran menggunakan Go -
Pay. 

 

- Keluhan dari Offline Merchant yang terkait dengan sistem Midtrans wajib segera 
disampaikan oleh Perseroan kepada Midtrans. 

 

- Perseroan wajib untuk segera menyampaikan penanganan keluhan tersebut kepada Offline 
Merchant. 

 
- Perseroan wajib melakukan edukasi kepada Offline Merchant perihal pelaksanaan transaksi, 

keamanan dan perlindungan terhadap fraud, serta mekanisme pencegahan fraud. 
 
- Perseroan wajib untuk mendistribusikan materi promosi Midtrans kepada Offline Merchant, 

sebagaimana diinstruksikan dari waktu ke waktu oleh Midtrans. 
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- Perseroan wajib menjaga rasio fraud terhadap transaksi yang berhasil  atau disebut sebagai 

fraud to sales ratio agar tetap di dalam batas yang telah ditetapkan oleh Midtrans. 
 
- Perseroan wajib menjaga keamanan sistemnya, sehingga proses transaksi dapat berjalan 

lancar. 

 
- Perseroan wajib memiliki sarana pengamanan jaringan atau sistem yang mampu menjamin 

keamanan jaringan, keamanan data pemilik akun Go-Pay dan data transaksi. 
 

- Perseroan wajib memiliki ruangan yang tertutup, terkunci dan aman untuk melakukan 
inisialisasi dan pengembangan sistem POS. 

 

- Perseroan wajib memenuhi persyaratan standar keamanan data yang ditetapkan oleh 
Midtrans. 

 
- Perseroan wajib memberikan izin kepada Midtrans dan/atau perwakilan Midtrans yang sah 

untuk melakukan pengecekan, verifikasi maupun pemeri ksaan/audit terhadap Sistem 
Perseroan. Biaya yang mungkin timbul dari adanya pemeriksaan/audit ini ditanggung oleh 
Midtrans. 

 
- Perseroan wajib mendampingi Midtrans dalam melakukan proses pengecekan, verifikasi 

maupun pemeriksaan/audit. 
 

- Perseroan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Midtrans dalam hal 
Perseroan menarik POS. 

 
- Perseroan (manajemen, karyawan dan atau afi i l iasi) wajib menjaga kerahasiaan data, materi 

dan informasi yang diberikan oleh Perseroan. Oleh karena itu Midtrans dilarang untuk 
membocorkan kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun dengan cara apapun tanpa 
persetujuan tertulis dari pihak lainnya. 

 
Hak dan Kewajiban Midtrans 

 
Hak Midtrans: 

 
- Midtrans memiliki kewenangan absolut untuk menentukan apakah Offline Merchant 

Perseroan yang direferensikan memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh Midtrans.  
 

- Menetapkan persyaratan pemenuhan UAT. 
 
- Midtrans berhak sewaktu-waktu berdasarkan diskresi absolutnya, dengan pemberitahuan 

tertulis sebelumnya kepada Perseroan, untuk menghentikan sementara transaksi melalui 
POS Perseroan, termasuk dalam hal menurut pertimbangan Midtrans terdapat pelanggaran 
yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay 
Perseroan-Midtrans. 

 
- Midtrans berhak untuk mengaktifkan kembali transaksi melalui POS Perseroan setelah 

penghentian sementara, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, dalam 

hal mana Perseroan wajib untuk secara seketika memungkinkan transaksi kembali aktif. 
 
- Midtrans berhak sewaktu-waktu berdasarkan diskresi absolutnya, dengan pemberitahuan 

tertulis sebelumnya kepada Perseroan, untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Penerimaan 

Go-Pay Perseroan-Midtrans, termasuk dalam hal menurut pertimbangan Midtrans. 
 

Kewajiban Midtrans: 
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- Midtrans wajib menjaga rasio fraud terhadap transaksi yang berhasil  (atau disebut sebagai 
fraud to sales ratio agar tetap di dalam batas yang telah ditetapkan oleh Midtrans. 

 
- Midtrans wajib menjaga keamanan sistemnya, sehingga proses transaksi dapat berjalan 

lancar. 
 

- Midtrans wajib segera melakukan seluruh dukungan yang diperlukan untuk pencabutan 
layanan GO-PAY kepada Offline Merchant. 

 
- Midtrans (manajemen, karyawan dan atau afi i l iasi) wajib menjaga kerahasiaan data, materi 

dan informasi yang diberikan oleh Perseroan. Oleh karena itu Midtrans dilarang untuk 
membocorkan kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun dengan cara apapun tanpa 
persetujuan tertulis dari pihak lainnya. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan Midtrans  wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans kecuali 
dalam hal terjadinya Force Majeure yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya 
Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans. 

 
- Keadaan Force Majeure adalah segala keadaan atau peri stiwa yang terjadi di luar kekuasaan 

Perseroan dan Midtrans, seperti bencana alam, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah 
atau instansi berwenang, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian 

Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans. 
 
- Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling 

lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure dengan surat pemberitahuan 

yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat pemerintah setempat yang berwenang. 
 
- Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu 7 (tujuh) hari, mengakibatkan pihak lain 

tidak mengakui adanya peri stiwa Force Majeure dan berhak untuk tidak mengakui adanya 
peristiwa Force Majeure tersebut. 

 
- Biaya-biaya yang timbul dan di derita oleh Pihak yang mengalami Force Majeure bukan 

merupakan tanggungjawab pihak lainnya. 
 
- Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai 

dengan Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans paling lambat 7 (tujuh) 

hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir. 
 
- Keadaan Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian 

Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans baik sebagian maupun seluruhnya tidak 
merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama Penerimaan 
Go-Pay Perseroan-Midtrans akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan 
sampai keadaaan Force Majeure berakhir. 

 
- Apabila keadaan Force Majeure berlangsung berlarut-larut lebih dari 30 (tiga puluh) hari 

kalender, maka Perseroan atau Midtrans  dapat menghentikan Perjanjian Kerjasama 

Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans secara sepihak dengan pemberitahuan secara 
tertulis kepada pihak yang lain. 
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Pengakhiran Perjanjian 
 

- Menyimpang dari ketentuan di atas, maka Perseroan atau Midtrans berhak untuk mengakhiri 
Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans dalam hal: 
a) Perseroan atau Midtrans  menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans dan tidak memperbaiki kesalahan 

tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak menerima pemberitahuan 
dari pihak lain mengenai kesalahannya tersebut; 

b) Adanya ketentuan hukum atau peraturan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian 
Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans bertentangan dengan ketentuan 

hukum atau peraturan pemerintah dimaksud apabila tetap dilaksanakan tanpa dilakukan 
penyesuaian terhadap ketentuan maupun peraturan tersebut; 

c) Perseroan atau Midtrans  dinyatakan pailit oleh pihak berwenang; 

d) Pelanggaran yang dilakukan oleh Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-
Midtrans. 

 
- Dalam hal Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans berakhir, baik 

karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-
Midtrans maupun pengakhiran/pemutusan secara sepihak, Perseroan dan Midtrans  tetap 
terikat untuk memenuhi kewajibannya masing-masing yang belum diselesaikan sehubungan 

dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans. 
 
- Dalam hal terjadi pengakhiran/pemutusan Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay 

Perseroan-Midtrans, Perseroan dan Midtrans  sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian Kerjasama 
Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans. 

 
Lain-Lain 

 
- Terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama, 

termasuk namun tidak terbatas terkait penawaran kepada Offline Merchant dan 

penyelesaian keluhan Offline Merchant, Midtrans dapat menyampaikan dan/atau mengubah 
Standar Prosedur Operasi dari waktu ke waktu kepada Perseroan. Standar Prosedur Operasi 
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama 
Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans. 

 
- Perseroan wajib untuk tunduk dan mematuhi Standar Prosedur Operasi tersebut. Terhadap 

hal-hal yang perlu diubah dalam Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-
Midtrans, maka Perseroan dan Midtrans  sepakat untuk menuangkannya dalam suatu 

perubahan Perjanjian Kerjasama Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans (Addendum) yang 
merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama 
Penerimaan Go-Pay Perseroan-Midtrans. 

 
- Midtrans dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian dan/atau seluruh hak dan/atau 

kewajibannya berdasarkan Perjanji an Kerjasama kepada pihak lain tanpa persetujuan 
terlebih dahulu dari Perseroan. 

 
e)  Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant No. 075/PKS/CASHLEZ/VI/2018 tanggal 30 Oktober 2018, 

sebagaimana telah diubah melalui Addendum PT. Cashlez Worldwide Indonesia dan PT. Lestari 

Capital No. 056/SK/CASHLEZ/V/2019 tanggal 31 Juli  2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 
cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT. Lestari Capital (“LC”), untuk selanjutnya secara 
bersama-sama disebut sebagai  “Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC”, yang 
mengatur hal-hal sebagai berikut: 
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Objek Perjanjian 
 

- Perseroan akan menyediakan sistem pembayaran untuk Merchant, sistem pembayaran yang 
dimaksud adalah berupa Aplikasi  Cashlez beserta card Reader/dongle (mPOS) yang akan 
digunakan oleh Merchant untuk bertransaksi menggunakan kartu debit dan kartu kredit, dan 
transaksi pembayaran digital lainnnya. 

 
- Perseroan akan menyediakan jasa pemeliharaan (maintenance system) selama kerjasama ini 

berlangsung. 
 

- LC bersedia membeli sejumlah card Reader/dongle untuk seluruh Merchant. 
 

Jangka Waktu Perjanjian 

 
Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC berlaku efektif sejak tanggal 
ditandatanganinya dan dapat diakhir berdasarkan kesepakatan Perseroan dan LC sebagaimana 
diatur dalam Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC. 

 
Biaya-Biaya 

 

- LC wajib menanggung biaya pembelian card Reader (mPOS Cashlez) berupa mPOS Wisepad 
2+ (dengan printer) seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah). 

 
- LC wajib menanggung semua biaya-biaya yang muncul atas transaksi yang dilakukan oleh 

konsumen dari Merchant dan atau pemegang kartu yang melakukan transaksi di Merchant 
melalui Cashlez Platform terkait dengan transaksi layanan pembayaran dalam bentuk MDR, 
sebagai berikut: 
 Kartu Debit GPN on us (Mandiri dan BNI)  : 0,15 % 

 Kartu Debit GPN off us    : 1 % 

 Kartu Debit Non GPN on us (Mandiri dan BNI) : 0,5 % 

 Kartu Debit off us (lokal dan Internasional) : 1 % 

 LinkAja     : 1% 

 DimoPay     : 1,6 % 

 Ovo      : 1,5 % 

 Cashlez Link     : 2,5 % 

 YAP      : 2 % 

 GoPay     : 2 % 

 

- Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan Settlement: 
 Rekening tujuan rekening Bank Mandiri  : tidak dikenakan biaya. 

 Rekening tujuan rekening bukan Bank Mandiri  : Rp. 5.000,-  

 
- Pajak-pajak yang ada atau yang akan ada dari Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant 

Peseroan-LC akan ditanggung oleh Perseroan dan LC, sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku di Indonesia. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

Hak-Hak Perseroan: 
 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan sebagaimana diatur dalam Perjanjian 

Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC. 
 
- Perseroan berhak melakukan penangguhan dana sementara dan/atau selamanya atas 

transaksi Merchant apabila diketahui  telah terjai transaksi  yang dilarang oleh perseroan yang 

tercantum dalam Aktivitas transaksi  yang dilarang dan berpotensi  adanya chargeback 
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dan/atau sanggahan transaksi  dari Bank Pemroses kartu maupun pemilik kartu melalui  
persetujuan dan/atau tanpa persetujuan dari  pihak Merchant. 

 
- Melakukan proses pengurangan dana transaksi dari Merchant apabila terjadi  transaksi refund 

sesuai konfirmasi  dari  Bank. 
 

- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office Merchant bilamana 
terdapat dan/atau berpotensi  melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan sesuai dalam 
Aktivitas Transaksi  Yang Dilarang dan/atau sanggahan transaksi  dari  Bank pemroses kartu 
maupun dari  pemilik kartu melalui  dan/atau tanpa persetujuan dari  Merchant. 

 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan  pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 

dikonfirmasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 
Merchant. 

 
Kewajiban-Kewajiban Perseroan: 

 
- Menyediakan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant 

Peseroan-LC. 

 
- Menyediakan layanan integrasi  dan technical support untuk kerjasama dengan LC. 
 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund yang telah disetujui oleh Merchant . 

 
- Memberikan konfirmasi  atas chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada 

Merchant. 
 

- Membantu dalam  penggantian unit apabila terjadi kerusakan dalam masa garansi, masa  
garansi  yang dimaksud adalah masa garansi  1 tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian. 

 

- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang sementara ditampung di rekening 
perseroan ke rekening Merchant paling cepat 1 (satu) hari kerja (paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah transaksi dilakukan  oleh 
Pemegang Kartu. 

 
- Memberikan laporan transaksi kepada Merchant baik transaksi berhasil  dan/atau transaksi 

gagaI. 
 

- Memberikan akses bagi Merchant untuk masuk ke portal mPOS Cashlez. 
 
- Menyediakan User ID bagi Merchant untuk akses mPOS Cashlez. 

 
- Memberikan buyback guarantee terhadap card Reader yang dilakukan LC apabila Perseroan 

mendapatkan masalah perizinan dan/atau yang menyimpang dri Peraturan Bank Indonesia 
No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Buyback 

guarantee tidak berlaku apabila permasalahan perizinan diluar tanggung jawab Perseroan 
dan/atau berada di dalam otoritas lain. 

 

Hak dan Kewajiban LC 
 
Hak-hak LC: 

 

- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat dalam masa garansi, 
apabila perangkat mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat 
menyebabkan perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant. 
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- Mendapatkan perbaikan untuk perangkat rusak sebagian yang meliputi kerusakan perangkat 
secara teknikal dan mekanikal seperti kerusakan software. 

 
- Mendapatkan manfaat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berfungsi sebagai 

intermediasi mengumpulkan dana transaksi dari Merchant atas transaksi yang berhasil  
dilakukan oleh Pemegang Kartu. 

 
- Mendapatkan arahan dari perseroan terkait dengan penggunaan perangkat kepada 

Merchant. 
 

- Menerima laporan transaksi, baik transaksi  berhasil  dan/atau transaksi gagal.  
 
- Mendapatkan akses untuk masuk ke portal Perseroan. 

 
Kewajiban-Kewajiban LC: 

 
- Mencari Merchant baru yang akan menggunakan aplikasi Cashlez mPOS untuk transaksi 

pembayaran. 
 
- Melakukan pembelian perangkat mPOS Cashlez/Card Reader yang  akan digunakan oleh 

Merchant yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Merchant. 
 
- Melakukan penggantian atas perangkat yang mengalami kerusakan dan/atau perangkat 

hilang yang disebabkan oleh Merchant. 

 
- LC bersedia membantu Perseroan untuk melakukan penagihan dan/atau proses 

pengembalian dana transaksi dari Merchant kepada Perseroan apabila terjadi transaksi 
refund sesuai konfirmasi dari Bank maupun pemilik kartu. 

 
Force Majeure 

 

- Perseroan dan LC dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam 
memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant 
Peseroan-LC, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 
kekuasaan Perseroan dan LC untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant 

Peseroan-LC. 
 
- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari  kalender setelah  terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC. 

 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi  kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC mengakibatkan tidak 

dianggapnya telah terjadi Force Majeure. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali  ditentukan lain, Perseroan dan LC berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 
Akuisisi Merchant Peseroan-LC dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau LC bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant 

Peseroan-LC; 
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b) Perseroan atau LC tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak 

dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh Pihak lainnya; 

c) Perseroan atau LC bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; 

d) Perseroan atau LC mengakui secara tertulis ketidakmampuanya untuk 
melunasi/membayar hutannya yang telah jatuh tempo, dan telah diperingati secara 
tertulis dan resmi sebanyak minimal 2 (dua) kali; 

e)  Perseroan atau LC telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang ke Pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 
tersebut telah disetujui  oleh Pengadilan; dan/atau 

f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau LC telah disita berdasarkan putusan pengadilan 

atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi kesanggupan 
Perseroan atau LC melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama 
Akuisisi Merchant Peseroan-LC. 

 

- Dalam hal Perseroan atau LC berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Akuisisi 
Merchant Peseroan-LC, maka Pihak yang menghendaki  tersebut wajib memberitahukan 
kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari  kalender 

sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC, 
dengan alasan yang jelas dan tepat. 

 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC tidak mempengaruhi  hak 

dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan LC yang masih harus dipenuhi  
berdasarkan Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC. 

 
- Perseroan dan LC sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal  1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC dapat 
diakhiri  oleh Perseroan dan LC tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan hakimI 
pengadilan. 

 
Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
- Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan 

tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 
- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan  ketentuan dari 

Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC, Peseroan dan LC sepakat untuk 

menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
 
- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan LC 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan diantara mereka kepada Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan LC wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant 
Peseroan-LC kecuali ditentukan lain. 

 

Lain-lain 
 

Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC dianggap tidak 
sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apa pun, maka Perjanjian 

Kerjasama Akuisisi Merchant Peseroan-LC akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan 
yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum  tersebut.  
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f) Perjanjian Kerjasama Merchant Agregator/Distributor No. 052/PKS/CASHLEZ/X/2019 tanggal  
7 Oktober 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan 

dengan Chun Kit Raymond Hung selaku pribadi/perorangan (“CHUN HUNG”), untuk selanjutnya 
secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-
CHUN HUNG”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut : 

 

Objek Perjanjian 

- Perseroan akan melakukan penjualan perangkat Cashlez (selanjutnya disebut sebagar 

("Unit") kepada CHUN HUNG dengan harga yang telah disepakati  oleh Perseroan dan 
CHUN HUNG dimana biaya biaya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Perseroan  dan 
CHUN HUNG. 

- CHUN HUNG akan melakukan pembelian Unit dari  Perseroan dan diperkenankan untuk 

melakukan penjualan kembali  kepada Merchant dengan harga yang telah ditentukan oleh 
Perseroan. 

- Merchant akan menyediakan layanan sistem pembayaran kepada Pelanggan yang akan 

melakukan transaksi  Non Tunai dengan menggunakan Kartu Debit, Kartu Kredit dan 
transaksi  pembayaran digitallainnnya  melalui  sistem pembayaran milik Perseroan. 

- Perseroan dan CHUN HUNG wajib menjaga kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh 
dari  kerjasama yang dilakukan Perseroan dan CHUN HUNG, dan CHUN HUNG harus 
memastikan dan bertanggung jawab atas Merchant untuk menjaga kerahasiaan atas 

informasi  data tersebut. 

- Perseroan akan memberikan komisi dengan persentase 25% kepada CHUN HUNG yang 

didapat dari selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez link yang berlaku sesuai dengan tabel 
MDR setelah dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh 
Perseroan yaitu 1.6% untuk Kartu Kredit dan 2.1% untuk Cashlez Link. 

Jangka Waktu Perjanjian 

- Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG berlaku efektif sejak 
tanggal ditandatanganinya,  dan akan berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun. 

- Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG dapat 

diperpanjang berdasarkan  kesepakatan dari Perseroan dan CHUN HUNG yang 
harus dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir dengan 
syarat dan ketentuan yang akan didiskusikan dan disepakati  kemudian oleh Perseroan dan 
CHUN HUNG. 

- Apabila saat berakhirnya jangka waktu tidak dilakukan perpanjangan antara Perseroan 
dan CHUN HUNG, maka Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG 
dianggap telah diperpanjang secara otomatis. 

- Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG dapat di akhiri sebelum 
jangku waktu berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama 
Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG. 

Biaya-Biaya 

- Merchant yang di aggregate oleh CHUN HUNG wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi  
yang dilakukan oleh Pelanggan terkait denga n transaksi  yang dilakukan dengan 
mempergunakan produk dan layanan Perseroan oleh Merchant sebagai  berikut ini : 
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Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit dan layanan pembayaran digital atas transaksi 
berhasil : 

 Kartu Debit GPN On Us ( Mandir & BNI)    : 0,15% 

 Kartu Debit GPN Uff Us    : 1% 

 Kartu Kredit On Us (Mandiri)   : 1,8% 

 Kartu Kredit Of Us    : 2% 
Untuk lengkapnya dapat dilihat ditabel MDR. 

 
- CHUN HUNG wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan 

terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan produk dan layanan Perseroan 

sebagai berikut : 
a) Biaya perangkat Pembelian Cashlez Reader : 

 Cashlez Reader Non Printer (Wisepad 2)  : Rp. 1.500.000,-/unit 

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)  : Rp. 2.200.000,-/unit 

 CashlezOhe (Cl) : Rp. 3.500.000,-/unit 

b) Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit dan layanan pembayaran digital atas 
transaksi berhasil  : 

 Kartu Debit GPN On Us ( Mandir & BNI)   : 0,15% 

 Kartu Debit GPN Uff Us   : 1% 

 Kartu Kredit On Us (Mandiri)  : 1,8% 

 Kartu Kredit Of Us     : 2% 

Untuk lengkapnya dapat dil ihat pada table MDR 
c) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 

setelah dikurangi  dengan biaya-biaya atas transaksi  yang menjadi tanggung jawab 
CHUN HUNG akan berlaku kondisi  sebagai berikut: 

 Rekening tujuan Bank Mandiri  : tidak dikenakan biaya 

 Rekening tujuan Bank Mandiri : Rp. 3.500,- per settlement. 

 
- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-

CHUN HUNG akan ditanggung oleh Perseroan dan CHUN HUNG, sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku di Indonesia. 
 
- CHUN HUNG wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian Unit. 
 

- Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang diaggregate oleh CHUN HUNG untuk 
Perseroan mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku dari Perseroan. Merchant 
berhak mengajukan, CHUN HUNG berhak mengusulkan, Perseroan berhak menerima, 
menolak dan menentukan berdasarkan hasil  evaluasi terhadap Merchant dan/atau CHUN 

HUNG 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

- Perseroan berhak mendapatkan pembayaran atas biaya-biaya yang telah disetujui  oleh 
Perseroan dan CHUN HUNG sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Merchant 
Aggregator Perseroan-CHUN HUNG. 

- Perseroan berhak mendapatkan pembayaran atas MDR yang berlaku sesuai tabel MDR 
yang dipotong secara langsung dari  total nilai  transaksi  Merchant. 

 

- Perseroan berhak melakukan perubahan atas harga unit dan/atau persentase MDR yang 
berlaku kepada CHUN HUNG dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih 
dahulu, termasuk di dalamnya persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan 

komisi kepada CHUN HUNG. 
 

- Perseroan berhak melakukan penahanan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau 

memberhentikan kerjasama dengan CHUN HUNG apabila ditemukan adanya proses 
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kerjasama dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan 
yang berlaku pada Perseroan. 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan untuk sementara atau selamanya atas 
penerusan dana transaksi, dan akses akun sistem mPOS atau sistem Back-Office dan akses 
mobile aplikasi untuk melakukan transaksi kepada Merchant atas transaksi yang dilakukan 

apabila diketahui telah terjadi transaksi yang dilarang oleh Perseroan sebagaimana yang 
tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG, 
dengan pemberitahuan kepada Merchant paling lambat 1(satu) hari kerja setelah ditemuka n 
kemungkinan terjadinya transaksi yang dilarang terse but, kecuali terdapat klarifikasi dan 

pembuktian secara hukum dari bahwa transaksi yang dilarang tidak pernah terjadi . 

- Perseroan berhak melakukan penghentian sistem mPOS dan/atau sistem Back-Office apabila 

sedang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang 
sebelumnya akan di informasikan terlebih dahulu kepada Merchant paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja sebelum maintenance tersebut dijalankan untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan 
nyaman bagi Perseroan dan CHUN HUNG dan juga Merchant. 

 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan dana atas transaksi  Merchant bilamana terjadi  
transaksi  yang berpotensi  adanya Sanggahan transaksi/chargeback/refund. Dan Merchant 

memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan pendebetan atau pengurangan dana 
sesuai dengan jumlah konfirmasi  dari  Bank. 

 

- Perseroan berhak menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant 
yang diaggregate apabila ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku dari  Perseroan. 

 

- Perseroan berhak memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan 
oleh CHUN HUNG dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah masa penolakan 

dan/atau pemberhentian oleh CHUN HUNG kepada Perseroan dengan pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada CHUN HUNG. 

 

- Perseroan wajib memberikan layanan berupa sistem transaksi pembayaran non tunai kepada 

CHUN HUNG yang mana yang mana CHUN HUNG mempunyai wewenang untuk meneruskan 
layanan tersebut melalui penjualan kepada Merchant. 

 

- Perseroan wajib melakukan komunikasi  informasi  dan konfirmasi  serta koordinasi  dengan 
CHUN HUNG atas sanggahan transaksi/chargeback/refund yang dimintakan oleh pihak Bank 

kepada Merchant. 
 

- Perseroan wajib menyediakan Unit sesuai dengan persetujuan Perseroan dan CHUN HUNG 

untuk jumlah yang dibutuhkan oleh CHUN HUNG. 
 

- Perseroan wajib menyediakan Unit pengganti dan/atau perbaikan Unit apablia Unit 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan Unit 
tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant, selama masa garansi 1 (satu) 
tahun yang terhitung sejak tanggal pembelian Unit, dengan catatan Perseroan telah 

menerima informasi resmi secara tertulis dari CHUN HUNG secara rinci mengenai detail  
kerusakan dan Perseroan telah melakukan pengecekan mengenai kerusakan yang terjadi 
Perseroan wajib memberikan komisi dengan persentase sebesar 25% kepada  CHUN HUNG 
yang didapat dari selisih MDR Kartu Kredit yang berlaku sesuai dengan tabel MDR setelah 

dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1,6% 
untuk Kartu Kredit dan 2,1% untuk Cashlez Link. 
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- Perseroan wajib  melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh CHUN HUNG 

kepada Perseroan dimana CHUN HUNG harus memberikan dan/atau mengirimkan report 
pengajuan tersebut pada tanggal 1(satu) setiap bulannya, jika terjadi selisih pada saat 
rekonsiliasi,maka jumlah yang berlaku adalah hasil  dari penghitungan Perseroan. 

 

- Perseroan wajib melakukan transfer dana claim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) 
hari kerja dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 

 

- Perseroan wajib memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant 
dan/atau CHUN HUNG,termasuk di dalamnya  adalah standarisasi materi penjualan untuk 
digunakan oleh CHUN HUNG, standarisasi marketing collateral Perseroan di lokasi CHUN 

HUNG dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan 
oleh CHUN HUNG ketika meng-aggregate Merchant dan/atau mendistribusikan Unit ke 
Merchant. 

 

- Perseroan wajib memberikan User ID dan akses mPOS bagi Merchant yang di aggregate 
CHUN HUNG untuk masuk ke portal Perseroan dengan catatan bahwa akses yang dilakukan 

terbatas hanya untuk aktivitas -aktivitas yang terkait antara Perseroan dengan Merchant saja, 
termasuk memonitor segala kegiatan transaksi yang terjadi antara Perseroan  dengan 
Merchant. Diluar dari itu Merchant dilarang untuk melakukan aktivitas lain didalam portal 
milik Perseroan. 

 

- Perseroan wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam 

memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan 
dari Merchant sebagai bagian dari service after sales. 

 

- Perseroan wajib meneruskan dana-dana atas transaksi  berhasil  yang sementara 

ditampung di rekening Perseroan kepada rekening Merchant dalam kurun waktu paling 
cepat 1 (satu) hari  dan paling lambat 3 (tiga) hari  untuk antisipasi  pembayaran tertunda 
dari  Bank setelah transaksi  dilakukan oleh Pemegang Kartu. 

 

- Perseroan wajib melakukan pembayaran atas MDR Sharing kepada pihak CHUN HUNG 

dalam kurun waktu paling lambat 14 (empat betas) hari  kerja setelah menerima laporan 
transaksi  dari  CHUN HUNG. 

 

- Perseroan wajib meneruskan dana-dana dari setiap transaksi berhasil yang telah ditampung 

di Rekening Perseroan dalam kurun waktu paling cepat 1(satu) hari  kerja dan paling lambat 3 
(tiga) hari  kerja (untuk antisipasi  pembayaran tertunda dari  Bank). 

 

- Batas waktu penahanan dana transaks i CHUN HUNG oleh Perseroan tidak terbatas waktu 
atas keluhan/chargeback/refund/Sanggahan Transaksi dari  Bank maupun Pemegang Kartu 
Bank sampai dengan CHUN HUNG dapat membuktikan bahwa CHUN HUNG tidak  pernah 

melakukan transaksi  penjualan voucher membership, tarik tunai kartu kredit, ataupun 
penipuan mengatasnamakan dari  Bank, pencucian uang, pemalsuan transaksi  dan/atau 
memalsukan kartu untuk melakukan transaksi  dan/atau transaksi  yang  berpotensi  

terjadinya chargeback dan sejenisnya, Perseroan wajib meneruskan dana transaksi tersebut 
kepada Rekening CHUN HUNG segera dan paling lambat 1 (satu) hari  kerja setelahnya. 

 

- Selama  perselisihan  masih  dalam  proses  penyelesaian,  Perseroan dan CHUN HUNG 

wajib tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama 
Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG kecuali  ditentukan lain. 

 

  



   
  

 

196 

Hak dan Kewajiban CHUN HUNG 

 

- CHUN HUNG berhak melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai 
Distributor Unit sesuai dengan persetujuan dari  Perseroan. 

 
- CHUN HUNG berhak menerima komisi dengan persentase 25% yang di dapat dari selisih 

MDR Kartu Kredit yang berlaku sesuai dengan tabel MDR setelah dikurangi dengan bottom 
line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1,6% untuk Kartu Kredit dan 2,1% 
untuk Cashlez Link. 

 

- CHUN HUNG berhak menerima komisi yang akan dikirimkan oleh Perseroan kepada CHUN 
HUNG melalui transfer ke rekening CHUN HUNG dalam kurun waktu 5 (l ima) hari kerja dan 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report transaksi dari 

CHUN HUNG. 
 
- CHUN HUNG berhak memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah 

dengan alasan yang jelas dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada 

Perseroan serta mendapatkan persetujuan dari Perseroan. 
 
- CHUN HUNG berhak mendapatkan unit pengganti apabila terdapat kerusakan pabrikasi 

yang dapat menyebabkan unit tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh 
Merchant selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian 
unit, yang dimana Merchant akan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara 
tertulis dan rinci mengenai kerusakan kepada Perseroan. 

 
- CHUN HUNG berhak mendapatkan komunikasi  informasi  dan konfirmasi  atas proses 

chargeback yang diinformasikan oleh Pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau 
refund yang dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 

 
- CHUN HUNG berhak mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada 

Merchant dan/atau CHUN HUNG, termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi 

penjualan untuk digunakan oleh CHUN HUNG, standarisasi Marketing collateral Perseroan di 
lokasi CHUN HUNG dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan informasi dokumen yang 
dibutuhka oleh CHUN HUNG ketika meng-aggregate Merchant dan/atau mendistribusikan 
unit ke Merchant. 

 
- CHUN HUNG berhak menerima User ID dan akses mPOS untuk Merchant yang di 

aggregate CHUN HUNG untuk masuk ke portal Perseroan dengan catatan bahwa akses 
yang dilakukan terbatas hanya untuk aktivitas-aktivitas yang terkait antara Perseroan 

dengan Merchant saja termasuk memonitor segala kegiatan transaksi yang terjadi 
antara Perseroan dengan Merchant. Diluar dari itu CHUN HUNG dilarang untuk 
melakukan aktivitas lain didalam portal Perseroan. 

 
- CHUN HUNG berhak mendapatkan pendampingan dari Perseroan terkait penjelasan produk 

dan layanan serta penggunaan dan pemasangan unit kepada Merchant selama 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak CHUN HUNG resmi terdaftar sebagai Distributor. Atas kegiatan tersebut, 

maka CHUN HUNG akan memberikan Sharing lnsentif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu 
Rupiah) per satu kali  kegiatan pendampingan (penjelasan produk dan layanan serta 
penggunaan dan pemasangan unit) kepada karyawan dari Perseroan yang melakukan 

pendampingan tersebut, namun terbatas hanya di area dimana terdapat Kantor Cabang 
dan/atau perwakilan Perseroan, diluar area tersebut maka Merchant hanya akan 
mendapatkan materi pendampingan informasi yang disediakan oleh CHUN HUNG berupa 
video tutorial penggunaan dan/atau petunjuk pemakaian unit melalui telepon, video call, 

dan lain-lain. 
 
- CHUN HUNG berhak menerima dana-dana atas Transaksi  Berhasil  yang sementara 

ditampung di Rekening Perseroan ke Rekening CHUN HUNG dalam jangka waktu paling 
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cepat 1 (satu) hari  kerja dan paling lambat 3 (tiga) hari  kerja (untuk antisipasi  
pembayaran tertunda dari  Bank) setelah transaksi  dilakukan oleh Pemegang Kartu. 

- CHUN HUNG wajib melakukan  pembayaran atas biaya-biaya  yang telah disetujui  
Perseroan dan CHUN HUNG sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Perseroan  
dan CHUN HUNG. 

- CHUN HUNG wajib melakukan pembayaran Unit sejak menerima Invoice dari  Perseroan. 

- CHUN HUNG wajib menjaga kerahasiaan atas informasi  data yang diperoleh Perseroan 
dan CHUN HUNG sesuai  dengan fungsi Perseroan  dan CHUN HUNG di  dalam pelaksanaanya 
sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG. 

- CHUN HUNG wajib melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi  dan deployment 

produk dan layanan Perseroan kepada Merchant dengan dukungan Perseroan, termasuk 
di dalamnya. 

 

- Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta 
kewajiban sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada 
Merchant. 

 

- Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan unit kepada Merchant dengan 
memperhatikan prinsip kehati-hatian baik dari  sisi profil  resiko, jenis usaha, lama usaha, 
potensi  usaha dan informasi  lainnya terkait Merchant. 

 
- Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan Marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh Perseroan 
dan/atau CHUN HUNG sesuai dengan standarisasi berlaku, serta memberikan semua 

kelengkapan informasi dokumen yang  dibutuhkan oleh Perseroan terkait prose pendaftaran 
Merchant dari CHUN HUNG ke CHUN HUNG. 

 
- CHUN HUNG wajib melakukan komunikasi  dan koordinasi secara baik dan benar dalam 

memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari  
Merchant sebagai bagian dari  service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke 
lokasi  Merchant bilamana dibutuhkan. 

 
- CHUN HUNG wajib bekerjasama  dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan 

konfirmasi serta koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang 
diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 

dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 
 
- CHUN HUNG wajib mengirimkan report data transaksi  yang ingin di claim kepada Perseroan 

pada tangga l  1  (satu)  setiap bulannya. 

 
- CHUN HUNG wajib melakukan pembayaran unit kepada Perseroan setelah invoice  diterima. 
 

- CHUN HUNG wajib menempatkan Marketing collateral dari Perseroan untuk ditempatkan di 
lokasi usaha CHUN HUNG atas persetujuan Perseroan dan CHUN HUNG. 

 
- CHUN HUNG wajib menanggung biaya kerugian yang timbul atas sanggahan transaksi 

dan/atau chargeback dan/atau refund dari Pihak Bank dengan memberikan kuasa kepada 
Perseroan untuk melakukan pengurangan dana dan/atau pendebetan pembayaran dana 
transaksi CHUN HUNG dan/atau CHUN HUNG wajib mengirimkan dana transaksi sejumlah 

nominal Sanggahan Transaksi dan/atau chargeback dan/atau refund kepada Perseroan 
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja . 
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- Apabila terdapat konfirmasi transaksi dari Bank terkait keluhan Pemegang Kartu antara lain 

bahwa Pemegang Kartu tidak melakukan transaksi tetapi terdapat tagihan kartu 

("chargeback dan/atau refund atas transaksi") dalam jangka waktu maksimal 120 (seratus 
dua puluh) hari kerja sejak Pemegang Kartu melakukan transaksi, maka  Perseroan akan 
memberikan konfirmasi kepada CHUN HUNG melalui email paling lambat 1 (satu) hari kerja 
setelah terdapat konfirmasi chargeback dan/atau refund atas transaksi tersebut dari Bank 

terkait CHUN HUNG wajib memberikan konfirmas dan/atau persetujuan terkait chargeback 
dan/atau refund tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 
pemberitahuan Perseroan kepada CHUN HUNG terkait dengan hal tersebut. 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 

- Perseroan dan CHUN HUNG dibebaskan dari  tanggung jawab atas keterlambatan atau 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama 
Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force 
Majeure yaitu kejadian di luar kekuasaan Perseroan dan CHUN HUNG untuk mengatasinya. 

 

- Peristiwa  yang  dapat  digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 
wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan  Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 

Perseroan-CHUN HUNG. 
 

- Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 
(tujuh) hari kerja  setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure wajib 
berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG. 
 

- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Perseroan dan CHUN HUNG mengakibatkan tidak dianggapnya 
telah terjadi Force Majeure dan Perseroan dan CHUN HUNG akan mendiskusikan kembali 
terkait pemenuhan kewajiban yang terkena akibat dari Force Majeure tersebut. 

 

- Perseroan dan CHUN HUNG dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 
Perseroan-CHUN HUNG apabila Force Majeure terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kerja 

berturut-turut. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain, Perseroan atau CHUN HUNG berhak untuk mengakhiri 
Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG dengan pemberitahuan 

tertulis, apabila : 
a) Perseroan atau CHUN HUNG bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Merchant 

Aggregator Perseroan-CHUN HUNG; 
b) Perseroan atau CHUN HUNG tidak memenuhi kewajiban dan/atau ketentuan yang 

tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG 
baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak dimaksud tidak segera melaksanakan 
kewajibannya tersebut setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh 
Pihak lainnya; 

c) Salah satu pernyataan dan jaminan dari Perseroan  dan CHUN HUNG dalam Perjanjian 
Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG ternyata tidak benar atau 
menjadi  tidak  benar; 

d)  Perseroan atau CHUN HUNG bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap; 

e) Perseroan atau CHUN HUNG mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk  
melunasi/membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 
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f) Perseroan atau CHUN HUNG telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran utang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang tersebut telah disetujui  oleh pengadilan; dan/atau 
g) Sebagian besar aset dari  Perseroan atau CHUN HUNG telah disita berdasarkan putusan 

pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi  
kesanggupan Perseroan atau CHUN HUNG melaksanakan kewajibannya berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG. 

- Dalam hal Perseroan atau CHUN HUNG berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian 
Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG, maka pihak yang menghendaki 

tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian 
Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG. 

- Pengakhiran tidak mempengaruhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan 
CHUN HUNG yang masih harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Merchant 
Aggregator Perseroan-CHUN HUNG yang timbul sebelum pengakhiran. 

- Perseroan dan CHUN HUNG sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 
1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Merchant 
Aggregator Perseroan-CHUN HUNG dapat diakhiri  oleh Perseroan dan CHUN HUNG tanpa 

terlebih dahulu mendapatkan keputusan hakim/pengadilan. 

Aktivitas Transaksi yang dilarang 
 

Perseroan dan CHUN HUNG dilarang untuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 
 

- Perseroan melarang segala bentuk transaksi  tarik tunai menggunakan kartu milik sendiri  

maupun kartu milik pihak lain dengan alasan apapun berdasarkan Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No. 14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK). 

 

- Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- 

(sepuluh miliar Rupiah). 
 

- Menjual barang dan/atau jasa yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia (teroris, narkoba, pencucian uang). 
 

- Melakukan pembagian nilai transaksi (split transaksi) baik menggunakan kartu milik pribadi 

dan/atau kartu milik pihak lainnya. 
 

- Memindah tangankan/meminjamkan perangkat/Reader/sistem mPOS milik Perseroan 

kepada Pihak Ketiga tanpa ijin dari Perseroan. 
 

- Mendokumentasikan dan/atau menyimpan Data Nasabah dengan alat lainnya selain mPOS 
Perseroan untuk kepentingan apapun. 

 

- Mengalihkan Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG kepada 
pihak manapun tanpa ijin dari Perseroan. 

 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan pembayaran tagihan sebesar jumlah nomina 
transaksi sesuai dengan jumlah nominal atas Sanggahan Transaksi/chargeback/refund. 
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- Perseroan berhak melakukan penangguhan/pemblokiran akses transaksi CHUN HUNG apabil 

CHUN HUNG terindikasi melakukan penyalahgunaan transaksi. 
 

- Seluruh transaksi yang tidak sah atau yang tidak diakui oleh Pemegang Kartu atau Bank 

Penerbit Kartu akan menjadi beban dan tanggung jawab CHUN HUNG. 
 
Hukum yang mengatur dan Domisil i  Hukum 

 

- Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG dibuat, ditafsirkan 
berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 

 

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari  
Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG, Perseroan dan CHUN 
HUNG sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk 
mencapai  mufakat. 

 
- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan CHUN 

HUNG sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di 
antara mereka menurut prosedur hukum acara yang berlaku di Indonesia. 

 
- Perseroan dan CHUN HUNG sepakat untuk memilih kedudukan hukum (domisil i) yang tetap 

pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan CHUN HUNG wajib 

tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Merchant 
Aggregator Perseroan-CHUN HUNG kecuali  ditentukan lain 

 
Lain-Lain 

- Perseroan dan CHUN HUNG tidak dapat mengalihkan Perjanjian Kerjasama Merchant 

Aggregator Perseroan-CHUN HUNG kepada  pihak manapun tanpa izin dari  Pihak lainnya. 
 

- Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN 

HUNG dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apa 
pun, maka Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-CHUN HUNG akan tetap 
berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat 

dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut. 
 

g) Perjanjian Kerjasama Merchant Agregator dan Distributor No. 061/PKS/CASHLEZ/X/2019 
tertanggal 2 September 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara 

Perseroan dengan Thomas Ardiwinata selaku pribadi/perseorangan (“THOMAS”), untuk 
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai (“Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 
Perseroan-THOMAS”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut :  

 
Objek Perjanjian 

 
- Perseroan dan THOMAS sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan 

bahwa Merchant telah setuju untuk menerima atau memproses transaksi dari setiap 
pemesanan atau pembelian barang dan/atau jasa oleh Pelanggan yang melakukan transaksi 
pembayaran non tunai baik dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan transaksi pembayaran 
digital lainnya melalui layanan yang disediakan oleh Perseroan. 

 
- THOMAS akan melakukan pembelian perangkat dari Perseroan dan diperkenankan untuk 

menjual kembali perangkat kepada Merchant dengan harga jual sesuai harga retail  yang 

sudah ditentukan pada Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS. 
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- Perseroan dan THOMAS wajib menjaga kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh dari 
Perseroan dan THOMAS sesuai dengan fungs i Perseroan  dan THOMAS di dalam 

pelaksanaanya, sebagaimana di sebutkan dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 
Perseroan-THOMAS. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS berlaku efektif sejak tanggal 

ditandatanganinya, dan akan terus berlaku dan mengikat Perseroan dan THOMAS sampai 
hak dan kewajiban Perseroan dan THOMAS terpenuhi, yang mana pengakhiran tersebut 

harus dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian akan diakhiri 
dengan syarat dan ketentuan yang akan didiskusikan dan disepakati oleh Perseroan dan 
THOMAS. 

 
- Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS dapat diakhiri sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-
THOMAS. 

 
Biaya–Biaya 

 

- Merchant yang di aggregate oleh THOMAS wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi 
yang dilakukan oleh Pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan 
mempergunakan produk dan layanan Perseroan oleh Merchant sebagai berikut ini: 
a) Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit dan layanan pembayaran digital atas 

transaksi berhasil  : 
 Kartu Debit GPN On Us (Mandiri & BNI) : 1,7% 

 Kartu Debit GPN Off Us   : 1,85 % 

 E – Commerce    : 2,4 %  

MDR lengkapnya dapat dil ihat di lampiran Perjanjian. 
b) Biaya perangkat Pembelian Cashlez Reader (Harga Retail), sebagai berikut :  

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp. 2. 500.000,- per Unit; 

 Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2)    : Rp. 1.700.000,- per Unit; 

 CashlezOne (CI)       : Rp 3. 800.000,- per Unit.  

c) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung jawab 
THOMAS akan berlaku kondisi sebagai berikut : 
 Rekening tujuan Bank Mandiri  : tidak dikenakan biaya 

 Rekening tujuan Non Bank Mandiri : Rp. 3.500,- per settlement. 

d) Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 
Perseroan-THOMAS akan ditanggung oleh Perseroan dan THOMAS, sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia; 
e)  THOMAS wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian Unit; 
f) Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di aggregate oleh THOMAS untuk 

Perseroan mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku dari Perseroan. 
Merchant berhak mengajukan, THOMAS berhak mengusulkan, Perseroan berhak 
menerima, menolak dan menentukan berdasarkan hasil  evaluasi terhadap Merchant 
dan/atau THOMAS. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
Hak : 

 
- Perseroan berhak mendapatkan pembayaran atas biaya -biaya yang telah disetujui oleh 

Perseroan dan THOMAS sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Merchant 

Aggregator Perseroan-THOMAS. 
 



   
  

 

202 

- Perseroan berhak mendapatkan pembayaran atas MDR yang berlaku sesuai tabel MDR yang 
dipotong secara langsung dari total nilai transaksi Merchant. 

 
- Perseroan berhak melakukan perubahan atas harga unit dan/atau persentase MDR yang 

berlaku kepada THOMAS dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, 
termasuk di dalamnya persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan  komisi kepada 

THOMAS. 
 
- Perseroan berhak melakukan penahanan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau 

memberhentikan kerjasama dengan THOMAS apabila ditemukan adanya proses kerjasama 

dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku 
pada Perseroan. 

 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan untuk sementara atau selamanya atas penerusan 
dana transaksi, dan akses akun sistem mPOS atau sistem Back-Office dan akses mobile 
aplikasi untuk melakukan transaksi kepada Merchant atas transaksi yang dilakukan apa bila 
diketahui telah terjadi transaksi yang dilarang oleh Perseroan sebagaimana yang tercantum 

dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS, dengan 
pemberitahuan kepada Merchant paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ditemukan 
kemungkinan terjadinya transaksi yang dilarang tersebut, kecuali terdapat klarifikasi dan 

pembuktian secara hukum dari bahwa transaksi yang dilarang tida k pernah terjadi. 
 
- Perseroan berhak melakukan penghentian sistem mPOS dan/atau sistem Back-Office apabila 

sedang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang 

sebelumnya akan di informasikan terlebih dahulu kepada Merchant paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja sebelum maintenance tersebut dijalankan untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan 
nyaman bagi Perseroan dan THOMAS dan juga Merchant. 

 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan dana atas transaksi Merchant bilamana terjadi 
transaksi yang berpotensi adanya sanggahan transaksi/chargeback/refund. Dan Merchant 
memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan pendebetan atau pengurangan dana 

sesuai dengan jumlah konfirmasi dari Bank. 
 
- Perseroan berhak menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant 

yang di aggregate apabila ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan 

yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku dari Perseroan. 
 
- Perseroan berhak memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh 

THOMAS dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah masa penolakan dan/atau pemberhentian 

oleh THOMAS kepada Perseroan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada THOMAS 
Perseroan berhak melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara 
langsung kepada Merchant-Merchant yang di aggregate oleh THOMAS untuk Perseroan baik 

melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung. 
 

Kewajiban : 
 

- Perseroan wajib memberikan layanan berupa sistem  transaks i  pembayaran  non tunai 
kepada THOMAS yang mana yang mana THOMAS mempunyai wewenang untuk meneruskan 
layanan tersebut melalui penjualan kepada Merchant. 

 
- Perseroan wajib melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta  koordinasi  dengan 

THOMAS atas sanggahan transaksi/chargeback/refund yang dimintakan oleh Bank kepada 
Merchant. 

 
- Perseroan wajib menyediakan unit sesuai dengan persetujuan Perseroan dan THOMAS untuk 

jumlah yang dibutuhkan oleh THOMAS sesuai dengan jumlah stok yang tersedia oleh 
Perseroan. 
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- Perseroan wajib menyediakan unit pengganti dan/atau perbaikan unit apablia unit 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat  menyebabkan Unit 
tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant, selama masa garansi 1 (satu) 
tahun yang terhitung sejak tanggal pembelian Unit, dengan catatan Perseroan telah 
menerima informasi resmi secara tertulis dari THOMAS secara rinci mengenai detail  

kerusakan dan Perseroan telah melakukan pengecekan mengenai kerusakan yang ter jadi. 
 
- Perseroan wajib memberikan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada THOMAS, 

termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh THOMAS, 

standarisasi marketing collateral Perseroan di lokasi THOMAS dan/atau Merchant, serta 
semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh THOMAS ketika meng-
aggregate Merchant dan/atau mendistribusikan Unit ke Merchant. 

 
- Perseroan wajib memberikan User ID dan akses mPOS bagi Merchant yang di aggregate TA 

untuk masuk ke portal  Perseroan dengan catatan bahwa akses yang dilakukan terbatas 
hanya untuk aktivitas-aktivitas yang terkait antara Perseroan dengan Merchant saja, 

termasuk memonitor segala kegiatan transaksi yang terjadi antara Perseroan dengan 
Merchant. Diluar dari itu Merchant dilarang untuk melakukan aktivitas lain didalam portal 
milik Perseroan. 

 
- Perseroan wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam 

memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari 
Merchant sebagai bagian dari service after sales. 

 
- Perseroan wajib meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang sementara ditampung 

di rekening Perseroan kepada rekening Merchant dalam kurun waktu paling cepat 1 (satu) 
hari dan paling lambat 3 (tiga) hari untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank setelah 

transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu dan/atau terjadi kendala pada sistem Perseroan.  
 

Hak dan Kewajiban THOMAS 

 
Hak : 

 
- THOMAS berhak melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant 

Agregator dan Distributor Unit sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 
 
- THOMAS berhak memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan 

alasan yang jelas dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta 

mendapatkan persetujuan dari Perseroan. 
 
- THOMAS berhak mendapatkan unit pengganti apabila terdapat kerusakan pabrikasi yang 

dapat menyebabkan unit tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant 
selama masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana 
Merchant akan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis dan rinci 
mengenai kerusakan kepada Perseroan. 

 
- THOMAS berhak mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback 

yang diinformasikan oleh Pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 

dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 
 
- THOMAS berhak mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kep ada 

Merchant dan/atau TA, termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk 

digunakan oleh THOMAS, standarisasi marketing collateral Perseroan di lokasi THOMAS 
dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh 
THOMAS ketika meng-aggregate Merchant dan/atau mendistribusikan unit ke Merchant. 
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- THOMAS berhak menerima User ID dan akses mPOS untuk Merchant yang di aggregate 
THOMAS untuk masuk ke portal Perseroan dengan catatan bahwa akses yang dilakukan 

terbatas hanya untuk aktivitas-aktivitas yang terkait antara Perseroan dengan Merchant saja, 
termasuk memonitor segala kegiatan transaksi yang terjadi antara Perseroan dengan 
Merchant. Diluar dari itu, THOMAS dilarang untuk melakukan aktivitas lain didalam portal 
Perseroan. 

 
- THOMAS berhak mendapatkan pendampingan dari Perseroan terkait penjelasan produk dan 

layanan serta penggunaan dan pemasangan unit kepada Merchant selama 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak THOMAS resmi terdaftar sebagai Distributor. Atas kegiatan tersebut, maka 

THOMAS akan memberikan Sharing lnsentif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per 
satu kali  kegiatan pendampingan (penjelasan produk dan layanan serta penggunaan dan 
pemasangan unit) kepada karyawan dari Perseroan yang melakukan pendampingan tersebut, 

namun terbatas hanya di area dimana terdapat Kantor Cabang dan/atau perwakilan 
Perseroan, diluar area tersebut maka Merchant hanya akan mendapatkan materi 
pendampingan informasi yang disediakan oleh THOMAS berupa video tutorial penggunaan 
dan/atau petunjuk pemakaian unit melalui telepon, video call, dan lain-lain. 

 
- THOMAS berhak menerima dana-dana atas transaksi berhasil  yang sementara ditampung di 

Rekening Perseroan ke Rekening THOMAS dalam jangka waktu paling cepat 1(satu) hari kerja 

dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja (untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) 
setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu dan/atau terjadi kendala pada sistem 
Perseroan. 

 

Kewajiban : 
 

- THOMAS wajib melakukan pembayaran atas biaya -biaya yang telah  disetujui dalam 
Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS. 

 
- THOMAS wajib melakukan pembelian dan pembayaran unit dengan harga berlaku sebagai 

berikut ini : 

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus): Rp. 2.200.000,- per unit; 

 Cashlez Reader nonPrinter (Wisepad 2) : Rp. 1.500.000,- per unit; 

 CashlezOne    : Rp. 3.600.000,- per unit. 

 
- THOMAS wajib melakukan pembelian unit minimal pembelian 15 (l ima belas) unit per -

purchase order. 
 

- THOMAS wajib melakukan pembayaran unit sejak menerima Invoice dari Perseroan. 
 
- THOMAS wajib menjaga kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh Perseroan dan 

THOMAS sesuai dengan fungsi Perseroan dan THOMAS di dalam pelaksanaanya sesuai 

dengan Perjanjian Kerjasama Perseroan dan THOMAS. 
 
- THOMAS wajib melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment 

produk dan layanan Perseroan kepada Merchant dengan dukungan Perseroan, termasuk di 
dalamnya :  
a. Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewaj 

iban sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada 

Merchant. 
b. Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan unit kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian baik dari sisi profil resiko, jenis usaha, lama usaha, 
potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 

c. Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 
dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh 
Perseroan dan/atau THOMAS sesuai dengan standarisasi berlaku, serta memberikan 



  
 

 

205 

semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses 
pendaftaran Merchant dari THOMAS ke THOMAS. 

 
- THOMAS wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam 

memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari 
Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke lokasi 

Merchant bilamana dibutuhkan. 
 
- THOMAS wajib bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi  informasi  dan 

konfirmasi serta koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang 

diinformasikan oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang 
dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- THOMAS wajib menempatkan marketing collateral dari Perseroan untuk ditempatkan 
dilokasi usaha THOMAS atas persetujuan Perseroan dan THOMAS. 

 
- THOMAS wajib menanggung biaya kerugian yang timbul atas sanggahan transaksi dan/atau 

chargeback dan/atau refund dari Bank dengan memberikan kuasa kepada Perseroan untuk 
melakukan pengurangan dana dan/atau pendebetan pembayaran dana transaksi THOMAS 
dan/atau THOMAS wajib mengirimkan dana transaksi sejumlah nominal sanggahan transaksi 

dan/atau chargeback dan/atau refund kepada Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari 
kerja. 

 
- TA wajib untuk melakukan penjualan perangkat Perseroan sesuai harga Retail  yang sudah di 

tentukan oleh Perseroan sebagaimana tertera pada Perjanjian Kerjasama Merchant 
Aggregator Perseroan-THOMAS. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan THOMAS dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Merchant 

Aggregator Perseroan-THOMAS, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu 
kejadian di luar kekuasaan Perseroan dan THOMAS untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa  yang  dapat  digolongkan Force Majeure adalah  gempa  bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan  Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 
Perseroan-THOMAS. 

 

- Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 
(empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 

wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS. 

 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS dan THOMAS 
mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadi Force Majeure dan Perseroan dan THOMAS 
akan mendiskusikan kembali  terkait pemenuhan kewajiban yang terkena akibat dari Force 

Majeure tersebut. 
 
- Perseroan dan THOMAS dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 

Perseroan-THOMAS apabila Force Majeure terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-

turut. 
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Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain, Perseroan atau THOMAS berhak untuk mengakhiri Perjanjian 
Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS dengan pemberitahuan tertulis, 
apabila: 
a) Perseroan atau THOMAS bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasa ma Merchant 

Aggregator Perseroan-THOMAS; 
b) Perseroan atau THOMAS tidak memenuhi kewajiban dan/atau ketentuan yang 

tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS baik 
sebagian maupun seluruhnya dan Pihak dimaksud tidak segera melaks anakan 

kewajibannya tersebut setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh 
Pihak lainnya; 

c) Salah satu pernyataan dan jaminan dari Perseroan dan THOMAS dalam Perjanjian 

Kerjasama Perseroan dan THOMAS ternyata tidak benar atau menjadi tida k benar; 
d) Perseroan atau THOMAS bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum Tetap; 
e)  Perseroan atau THOMAS mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk  

melunasi/membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 
f) Perseroan atau THOMAS telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan/atau  
g) Sebagian besar aset dari Perseroan atau THOMAS tel ah disita berdasarkan putusan 

pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan atau THOMAS melaksanakan kewajibannya berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS. 
 

- Dalam hal Perseroan atau THOMAS berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 
Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS, maka Pihak yang menghendaki tersebut wajib 

memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 
Perseroan-THOMAS. 

 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS tidak 

mempengaruhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan THOMAS yang masih 
harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS 

yang timbul sebelum pengakhiran. 
 
- Perseroan dan THOMAS sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 

Perseroan-THOMAS dapat diakhiri oleh Perseroan dan TA tanpa terlebih dahulu 
mendapatkan keputusan hakim/pengadilan. 

 

Aktivitas Transaksi yang Dilarang  
 

- Perseroan melarang segala bentuk transaksi tarik tunai menggunakan kartu milik sendiri 
maupun kartu milik pihak lain dengan alasan apapun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) No. 14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan 
Kartu (APMK). 

 

- Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 
(sepuluh miliar Rupiah). 

 
- Menjual barang dan/atau jasa yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia (teroris, narkoba, pencucian uang). Melakukan 
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pembagian nilai transaksi (split transaksi) baik menggunakan kartu milik pribadi dan/atau 
kartu milik pihak lainnya. 

 
- Memindahtangankan/meminjamkan perangkat/Reader/sistem mPOS milik Perseroan kepada 

pihak ketiga tanpa ijin dari Perseroan. Mendokumentasikan dan/atau menyimpan Data 
Nasabah dengan alat lainnya selain mPOS Perseroan untuk kepentingan apapun. 

 
- Mengalihkan Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS kepada pihak 

manapun tanpa ijin dari Perseroan. 
 

Hukum Yang Berlaku dan Domisil i  Hukum 
 

- Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS dibuat, ditafsirkan 

berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 
- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari 

Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator Perseroan-THOMAS, Perseroan dan THOMAS 

sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai 
mufakat. 

 

- Apabila  musyawarah  mufakat  tidak  mendapatkan  penyelesaian, maka  Perseroan dan 
THOMAS sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul 
diantara mereka menurut prosedur hukum acara yang berlaku di Indonesia. 

 

- Perseroan dan THOMAS sepakat untuk memilih kedudukan hukum (domisil i) yang tetap pada 
Pengadilan Negri Jakarta Pusat. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan THOMAS wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Merchant 
Aggregator Perseroan-THOMAS kecuali ditentukan lain. 

 

Lain-Lain 
 
Perseroan dan THOMAS tidak dapat mengalihkan Perjanjian Kerjasama Merchant Aggregator 
Perseroan-THOMAS kepada pihak manapun tanpa izin dari Pihak lainnya. 

 
h.  Perjanjian Kerjasama Distributor tanggal 9 Mei 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 

cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Distributor Bapak San Mugan Nathan (“SAN MUGAN”), 
untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Agregator dan 

Distributor Perseroan-SAN MUGAN”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
 

Objek Perjanjian 

 
- Perseroan dan SAN MUGAN sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan 

bahwa telah setuju untuk menerima/memproses transaksi dari setiap pemesanan/pembelian 
barang dan/ atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran dengan Kartu 

Kredit, Kartu Debit, dan transaksi digital lainnya melalui layanan yang disediakan oleh 
Perseroan. 

 

- SAN MUGAN akan melakukan pembelian perangkat dari Perseroan dan diperkenankan untuk 
menjual kembali perangkat ke Merchant dengan harga jual sesuai harga retail  yang sudah 
ditentukan pada Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN. 

 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN berlaku efektif sejak 
tanggal ditandatanganinya, dan akan berlaku selama jangka waktu 2 (dua ) tahun. 
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- Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN dapat 
diperpanjang berdasarkan kesepakatan Perseroan dan SAN MUGAN yang harus dibuat paling 

lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor 
Perseroan-SAN MUGAN berakhir. 

 
Biaya  

 
- Merchant yang di aggregate oleh SAN MUGAN wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi 

yang dilakukan oleh pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan 
mempergunakan produk dan layanan Perseroan oleh Merchant sebagai berikut ini:  

a) Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit atas transaksi berhasil: 
 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us    : 1%  

 Kartu Kredit on us   : 1.8% 

 Kartu Kredit off us    : 2% 

 LinkAja     : 1% 

 Dimopay    : 1.6% 

 Ovo     : 1.5% 

 Cashlez Link    : 2.5% 

 GoPay     : 2% 

 Kredivo     : 2.3% 

b) Biaya MDR akan di-upgrade adalah sebagai berikut: 
 Kartu Debit GPN On Us (Mandiri dan BNI) : 0.1% 

 Kartu GPN Off Us    : 1% 

 Kartu Kredit On Us   : 1.8% 

 Kartu Kredit Off Us   : 1.85% 

c) Biaya perangkat Pembelian Perseroan Reader (Retail Price): 
 Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer)  : Rp. 1.700.000,-; 

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp. 2.500.000,- 

 CashlezOne (C1)     : Rp. 3.800.000,- 

d) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung-jawab 
Merchant akan berlaku kondisi sebagai berikut: 
 Rekening tujuan Bank Mandiri   : tidak dikenakan biaya; 

 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri  :Rp. 3.500,- per settlement. 

 
- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor 

Perseroan-SAN MUGAN akan ditanggung oleh Perseroan dan SAN MUGAN, sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 

- SAN MUGAN Wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian unit. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

Hak : 
 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN. 

 
- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku sesuai tabel MDR yang di potong secara 

langsung dari total nilai transaksi Merchant. 

 
- Melakukan perubahan atas harga unit dan/atau persentase MDR yang berlaku kepada SAN 

MUGAN dan atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di da lamnya 
persentase bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada SAN MUGAN. 
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- Melakukan penangguhan untuk sementara atau selamanya atas penerusan dana transaksi, 
dan akses akun sistem mPOS atau sistem Back-Office dan akses mobile aplikasi untuk 

melakukan transaksi kepada Merchant atas transaksi yang dilakukan apabila diketahui telah 
terjadi transaksi yang dilarang oleh Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian 
Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN, dengan pemberitahuan 
kepada Merchant paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ditemukan kemungkinan 

terjadinya transaksi yang dilarang tersebut, kecuali terdapat klarifikasi dan pembuktian 
secara hukum dari bahwa transaksi yang dilarang tidak pernah terjadi. 

 
- Melakukan penghentian sistem mPOS dan atau sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 
di informasikan terlebih dahulu kepada Merchant paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
maintenance tersebut dijalankan untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi 

Perseroan dan SAN MUGAN dan juga Merchant. 
 
- Melakukan penangguhan dana atas transaksi Merchant bilamana terjadi transaksi yang 

berpotensi adanya Sanggahan Transaksi/chargeback/refund. ban Merchant memberikan 

kuasa kepada Perseroan untuk melakukan pendebetan atau pengurangan dana sesuai 
dengan jumlah konfirmasi dari Bank. 

 

- Perseroan berhak menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant 
yang di-aggregate apabila ditemukan adanya proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan 
yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku dari Perseroan. 

 

- Perseroan berhak melakukan komunikasi informa si dan konfirmasi serta koordinasi secara 
langsung kepada Merchant-Merchant yang di aggregate oleh SAN MUGAN untuk Perseroan 
baik melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.  

 

Kewajiban: 
 

- Memberikan layanan berupa sistem transaksi pembayaran non tunai kepada SAN MUGAN 

yang mana SAN MUGAN mempunyai wewenang untuk meneruskan layanan tersebut melalui 
penjualan kepada Merchant. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan SAN MUGAN atas 

sanggahan transaksi/chargeback/refund yang dimintakan oleh pihak Bank kepada Merchant. 
 
- Menyediakan Unit sesuai dengan persetujuan Perseroan dan SAN MUGAN untuk jumlah 

yang dibutuhkan oleh SAN MUGAN sesuai dengan jumlah stock yang tersedia oleh 

Perseroan. 
 
- Menyediakan Unit pengganti dan atau perbaikan Unit apablia Unit mengalami kerusakan 

software dan atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan Unit tidak berfungsi dan 
atau tidak dapat digunakan oleh Merchant, selama masa garansi 1 (satu) tahun yang 
terhitung sejak tanggal pembelian Unit, dengan catatan Perseroan telah menerima informasi 
resmi secara tertulis dari SAN MUGAN secara rinci mengenai detail  kerusakan dan Perseroan 

telah melakukan pengecekan mengenai kerusakan yang terjadi. 
 
- Perseroan wajib memberikan pel atihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant 

dan atau SAN MUGAN, termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk 
digunakan oleh SAN MUGAN, standarisasi marketing collateral/Perseroan di lokasi SAN 
MUGAN dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan 
oleh SAN MUGAN ketika meng-aggregate Merchant dan atau mendistribusikan Unit ke 

Merchant. 
 
- Perseroan wajib memberikan User ID dan akses mPOS bagi Merchant yang di aggregate SAN 

MUGAN untuk masuk ke portal  Perseroan dengan catatan bahwa akses Yang dilakukan 
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terbatas hanya untuk aktivitas -aktivitas yang terkait antara Perseroan dengan Merchant saja, 
termasuk memonitor segala kegiatan transaksi yang terjadi antara Perseroan dengan 

Merchant. Diluar dari itu Merchant dilarang untuk melakukan aktivitas lain didalam portal 
milik Perseroan. 

 
- Perseroan wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalam 

memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari 
Merchant sebagai bagian dari service after sales. 

 
- Perseroan wajib meneruskan dana-dana atas Transaksi Berhasil  yang sementara ditampung 

di rekening Perseroan kepada rekening Merchant dalam kurun waktu paling cepat 1 (satu) 
hari dan paling lambat 3 (tiga) hari untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank setelah 
transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu. 

 
Hak dan Kewajiban SAN MUGAN 

 
Hak : 

 
- Mendapatkan SAN MUGAN berhak melakukan proses  kerjasama dan penerapan pelaksanaan 

sebagai Distributor Unit sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 

 
- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas 

dan dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta menda patkan 
persetujuan dari Perseroan. 

 
- Mendapatkan unit pengganti apabila terdapat kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 

unit tidak berfungsi dan atau tidak dapat digunakan oleh Merchant selama masa garansi 1 
(satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana Merchant akan 

terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis dan rinci mengenai kerusakan 
kepada Perseroan. 

 

- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang 
diinformasikan oleh Pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan atau refund yang 
dimintakan oleh Bank melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- Mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant dan atau SAN 
MUGAN, termasuk di dalamnya adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh 
SAN MUGAN, standarisasi Marketing collateral Perseroan di lokasi SAN MUGAN dan atau 
Merchant, serta semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh SAN MUGAN 

ketika meng-aggregate Merchant dan atau mendistribusikan unit ke Merchant. 
 
- Menerima User ID dan akses mPOS untuk Merchant yang di aggregate SAN MUGAN untuk 

masuk ke portal Perseroan dengan catatan bahwa akses yang dilakukan terbatas hanya 
untuk aktivitas-aktivitas yang terkait antara Perseroan dengan Merchant saja, termasuk 
memonitor segala kegiatan transaksi yang terjadi antara Perseroan dengan Merchant. Diluar 
dari itu SAN MUGAN dilarang untuk mel akukan aktivitas lain didalam portal Perseroan. 

 
- Mendapatkan pendampingan dari Perseroan terkait penjelasan produk dan layanan serta 

penggunaan dan pemasangan unit kepada Merchant selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

SAN MUGAN resmi terdaftar sebagai Distributor. Atas kegiatan tersebut, maka SAN MUGAN 
akan memberikan Sharing lnsentif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per satu kali  
kegiatan pendampingan (penjelasan produk dan layanan serta penggunaan Clan pemasangan 
unit) kepada karyawan dari Perseroan yang melakukan pendampingan tersebut, namun 

terbatas hanya di area dimana terdapat Kantor Cabang dan atau perwakilan Perseroan, 
diluar area tersebut maka Merchant hanya akan mendapatkan materi pendampingan 
informasi yang disediakan oleh SAN MUGAN berupa video tutorial penggunaan dan atau 
petunjuk pemakaian unit melalui telepon, video call, dan lain-lain. 
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- Menerima dana-dana atas Transaksi  Berhasil  yang sementara ditampung di Rekening 
Perseroan ke Rekening SAN MUGAN dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) hari kerja dan 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja (untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah 
transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu. 

 
Kewajiban: 

 
- Melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang telah disetujui Perseroan dan SAN MUGAN 

sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan -
SAN MUGAN. 

 
- Melakukan pembelian dan pembayaran unit dengan harga berlaku sebagaimana disebutkan 

pada Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN. 

 
- Melakukan pembelian unit sebanyak 50 (l ima puluh) unit. 
 
- Melakukan pembayaran Unit sejak menerima Invoice dari Perseroan. 

 
- Menjaga kerahasiaan atas informasi data yang diperoleh Perseroan dan SAN MUGAN sesuai 

dengan fungsi masing-masing Pihak di dalam pelaksanaanya sesuai dengan Pasal 12 

Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN. 
 
- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distr ibusi dan deployment produk dan layanan 

Perseroan kepada Merchant dengan dukungan Perseroan, termasuk di dalamnya: 

a. Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta 
kewajiban sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada 
Merchant; 

b. Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan unit kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian baik dari sisi profil resiko, jenis usaha, lama usaha, 
potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant; 

c. Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan Marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh 
Perseroan dan atau SAN MUGAN sesuai dengan standarisasi berlaku, serta memberikan 
semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan oleh Perseroan terkait proses 
pendaftaran Merchant dari SAN MUGAN ke SAN MUGAN. 

 
- Melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar dalqm memberikan layanan 

terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari Merchant sebagai bagian 
dari service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke lokasi Merchant bilamana 

dibutuhkan. 
 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta 

koordinasi dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh 
pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan atau refund yang dimintakan oleh Bank 
melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- Melakukan pembayaran unit maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah invoice diterima. 
 
- SAN MUGAN wajib menempatkan Marketing collateral dari Perseroan untuk ditempatkan di 

lokasi usaha SAN MUGAN atas persetujuan Perseroan dan SAN MUGAN. 
 
- Menanggung biaya kerugian yang timbul atas Sanggahan Transaksi dan atau Chargeback dan 

atau refund dari Pihak Bank dengan memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan 

pengurangan dana dan atau pendebetan pembayaran dana transaksi SAN MUGAN dan atau 
SAN MUGAN wajib mengirimkan dana transaksi sejumlah nominal Sanggahan Transaksi dan 
atau chargeback dan atau refund kepada Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. 
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Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan SAN MUGAN dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau 
kegagalan dalam memenuhi kewajiban  yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama 
Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN, yang disebabkan atau diakibatkan oleh 
Force Majeure yaitu kejadian di luar kekuasaan Perseroan dan SAN MUGAN untuk 

mengatasinya. 
 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 

secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agregator dan 
Distributor Perseroan-SAN MUGAN. 

 

- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya  dalam waktu 7 
(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 

dalam Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN. 
 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN 
mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadi  Force Majeure dan Perseroan dan SAN 
MUGAN akan mendiskusikan kembali terkait pemenuhan kewajiban yang terkena akibat dari 
Force Majeure tersebut. 

 
- Perseroan dan SAN MUGAN dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama Agregator dan 

Distributor Perseroan-SAN MUGAN apabila Force Majeure terjadi selama 30 (tiga puluh) hari 
kerja berturut-turut. 

 
Pengakhiran Perjanjian 

 

- Kecuali ditentukan lain, Perseroan dan SAN MUGAN berhak untuk mengakhiri Perjanjian 
Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN dengan pemberitahuan 
tertulis, apabila:  
a. Perseroan dan SAN MUGAN bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Agregator dan 

Distributor Perseroan-SAN MUGAN; 
b. Perseroan dan SAN MUGAN tidak memenuhi kewajiban dan atau ketentuan yang 

tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan -SAN 
MUGAN baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak dimaksud tidak segera 

melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 
(tiga) kali  oleh Pihak lainnya; 

c. Salah satu pernyataan dan jaminan dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian 

Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN ternyata tidak benar atau 
menjadi tidak benar; 

d. Perseroan dan SAN MUGAN bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah berkekuartan hukum tetap; 

e. Perseroan dan SAN MUGAN mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk 
melunasi/membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 

f. Perseroan dan SAN MUGAN telah mengaj ukan permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang tersebut te lah disetujui oteh pengadilan; dan atau 

g. Sebagian besar aset dari Perseroan dan SAN MUGAN telah disita berdasa rkan putusan 
pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 

kesanggupan Perseroan dan SAN MUGAN melaksanakan kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN.  
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- Dalam hal Perseroan dan SAN MUGAN berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 
Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN, maka Pihak yqng menghendaki tersebut 

wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama Agregator dan 
Distributor Perseroan-SAN MUGAN. 

 

- Pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab 
masingmasing Pihak yang masih harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Agregator 
dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN yang timbul sebelum pengakhiran; 

 

- Perseroan dan SAN MUGAN sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 
1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Agregator dan 
Distributor Perseroan-SAN MUGAN dapat diakhiri oleh Perseroan dan SAN MUGAN tanpa 

terlebih dahulu mendapatkan keputusan hakim/pengadilan. 
 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 

- Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN dibuat, ditafsirkan 
berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 

 

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari 
Perjanjian Kerjasama Agregator dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN, Perseroan-SAN 
MUGAN sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk 
mencapai mufakat. 

 
- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan -SAN 

MUGAN sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka menurut 
prosedur hukum acara yang berlaku di Indonesia. 

 
- Perseroan dan SAN MUGAN sepakat untuk memilih kedudukan hukum (domisil i) yang tetap 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan SAN MUGAN wajib 

tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Agregator 
dan Distributor Perseroan-SAN MUGAN kecuali ditentukan lain. 

 
Lain-Lain 
 
Perseroan dan SAN MUGAN tidak dapat mengalihkan Perjanjian Kerjasama Agregator dan 

Distributor Perseroan-SAN MUGAN kepada pihak manapun tanpa izin dari Pihak lainnya. 
 

3) Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

 
a) Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Debit Transfer No. 

081/PKS/CASHLEZ/IX/2018 tanggal 28 September 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 
cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (“BTPN”), 

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Sistem 
Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 

Objek Perjanjian 
 

Perseroan dan BTPN sepakat bahwa ruang lingkup Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian 
Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN meliputi: 

- Pekerjaan oleh Perseroan yang rincian serta spesifikasinya termasuk namun tidak terbatas 
sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer Perseroan-
BTPN. 
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- Pekerjaan-pekerjaan lainnya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 
Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN yang menurut sifatnya menjadi tanggungjawab 

Perseroan untuk melaksanakannya, sehingga memungkinkan hasil  Pekerjaan dapat 
diserahkan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 
dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN. 

 

- Perseroan wajib untuk melakukan Pekerjaan di kantor BTPN atau di lokasi yang ditunjuk oleh 
BTPN. Pekerjaan yang dilakukan tersebut harus sudah diselesaikan oleh Perseroan sesuai 
waktu yang ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayar an Debit 
Transfer Perseroan-BTPN. Setiap penyelesaian setiap tahap Pekerjaan akan dibuktikan 

dengan ditandatanganinya Berita Acara oleh wakil -wakil dari Perseroan dan BTPN yang 
berwenang (“Pekerjaan”). 

 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

Perseroan dan BTPN sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer 
Perseroan-BTPN berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai  dengan tanggal  15 Oktober 2019 

dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Perseroan dan BTPN. 
 

Biaya 

 
Biaya-biaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Biaya Card Reader  (mPOS Cashlez) 

 mPOS Wisepad 2 (tanpa printer)  : Rp. 1. 500.000,- 

 mPOS Wisepad 2+ (dengan printer)  : Rp. 2.300.000,- 

(Biaya tersebut termasuk PPn 10%) 

 
- Biaya jasa teknologi debit transfer untuk layanan debit transfer yang akan ditagihkan ke 

BTPN setiap bulan melalui invoice yang akan dikirimkan oleh Perseroan sebesar Rp. 3.000,00 
(tiga ribu Rupiah) per transaksi sukses dan biaya komitmen minimal (minimum commitment 

per active MID) Rp. 15.000,- (l ima belas ribu Rupiah) per bulan, biaya tersebut dibebankan 
kepada BTPN apabila tidak terdapat transaksi setiap bulannya per satu MID aktif. Perseroan 
akan mengirimkan rekap seluruh transaksi setiap bulan kepada BTPN untuk mendapat 

persetujuan atas nominal yang akan ditagihkan. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

Hak Perseroan: 
 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan. 
 

- Mendapatkan pembayaran atas biaya jasa teknologi  layanan debit transfer 
 

Kewajiban Perseroan : 

 
- Perseroan wajib memberikan kepada BTPN, semua data dan dokumen yang berasal dari 

Perseroan, baik yang dalam bentuk cetakan, elektronik maupun bentuk lainnya pada saat 
berakhirnya Perjanjian atau pada waktu yang ditetapkan BTPN. 

 
- Melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit 

Transfer Perseroan-BTPN dan PO yang diterbitkan oleh BTPN. 
 
- Melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN dengan segala kemampuan, keahlian dan 

pengalaman tenaga ahli yang dimilikinya dengan didukung oleh sertifikat keahlian secara 
akademis dan/atau secara professional sehingga pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan 
sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 
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Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN, dan Perseroan wajib memberikan nama-nama 
tenaga ahli kepada BTPN jika dibutuhkan. 

 
- Bertanggungjawab atas pengawasan aspek kuantitas dan kualitas serta pemenuhan 

persyaratan teknis dan prosedur atas  seluruh Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer 
Perseroan-BTPN dan lampiran-lampirannya. 

 
- Meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BTPN yang dibuktikan dengan dokumen  

tertulis apabila akan melakukan subkontrak sebagian dari Pekerjaan. 

 
- Memberikan laporan atas setiap kejadian yang dapat  mengakibatkan  kerugian keuangan 

dan/atau mengganggu kelancaran operasional  BTPN. 
 
- Memberikan dokumen terkait dengan jasa yang diberikan ke BTPN termasuk namun tidak 

terbatas pada alur proses, struktur pangkalan data (database) dan dokumen teknis lainnya 
sesuai dengan lingkup jasa yang diberikan. 

 
- Menerapkan prinsip pengendalian teknologi lnformasi (IT Control) secara memadai yang 

dibuktikan dengan hasil  audit yang dilakukan pihak independen. 

 
- Menyediakan akses bagi auditor intern BTPN, Auditor ekstern yang ditunjuk oleh BTPN, dan 

Auditor Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan 
secara tepat waktu setiap kali  dibutuhkan. 

 
- Melaporkan kepada BTPN setiap kejadian kritis yang dapat  mengakibatkan kerugian  

keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional BTPN. 

 
- Menyampaikan laporan secara berkala atas hasil  audit teknologi lnformasi ya ng dilakukan 

Auditor independen terhadap penyelenggaraan Pusat Data (data center), Pusat Pemulihan 

Bencana (disaster recovery center) dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi, 
kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui BTPN. 

 
- Menyediakan Rencana Pemulihan Bencana (disasater recovery plan) yang teruji dan 

memadai. 

 
- Menyampaikan kepada BTPN laporan keuangan terkini yang telah diaudit setiap tahun dan 

laporan hasil  pemeriksaan pihak independen terhadap fasil itas IT yang menjadi objek 
Perjanjian Kerjasama Si stem Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN secara berkala. 

 
- Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai jasa 

yang disediakan sehingga terjaminnya operasional BTPN. 
 
- Menjalankan proses vulnerability assessment dan penetration test melalui alat yang menjadi 

standard BTPN dan melakukan remediasi yang diperlukan dengan persetujuan BTPN. 

 
- Menyelesaikan dan/atau memperbaiki temuan dari kedua aktivitas tersebut di atas sesuai 

dengan waktu yang ditentukan oleh BTPN. 
 
- Memberikan rekomendasi kecukupan jumlah lisensi perangkat dan/atau mPOS yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek atau pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada 
seluruh perangkat dan/atau MPOS pendukung yang terkait. 

 
- Bertanggung jawab atas pemberian rekomendasi kecukupan jumlah lisensi Perangkat 

dan/atau mPOS yang dibutuhkan oleh BTPN dalam pelaksanaan proyek atau Pekerjaan. 
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- Wajib memenuhi tingkat layanan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Debit Transfer Perseroan-BTPN. 
 
- Memberikan harga atau potongan harga, kualitas dan kuantitas Pekerjaan serta pemenuhan 

pelaksanaan kewajiban yang serupa atau sama kepada anak perusahaan BTPN. 
 

Hak dan Kewajiban BTPN 
 
Hak : 

 

- Mendapatkan dan/atau menggunakan layanan debit transfer untuk melakukan Top-Up. 
 
- Mendapatkan Perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 

mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 

perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi debit 
transfer. 

 

- Mendapatkan perbaikan untuk perangkat rusak sebagian yang meliputi kerusakan perangkat 
secara teknikal dan mekanikal seperti kerusakan software. 

 
- Mendapatkan arahahan dari Perseroan terkait dengan penggunaan Perangkat khususnya 

karyawan-karyawan unit kerja Jenius. 
 
- Menerima laporan transaksi baik transaksi berhasil  dan/atau transaksi gagal.  
 

- Mendapatkan akses untuk masuk ke mPOS Cashlez. 
 
- Mendapatkan User ID untuk akses ke mPOS Cashlez. 

 
Kewajiban BTPN: 

 
- Bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan Pekerjaan yang secara sifat l ingkup kebutuhannya dan relevansinya 
dengan pelaksanaan Pekerjaan dapat digolongkan menjadi kewajiban BTPN untuk 

memenuhinya. 
 
- Melakukan pembelian perangkat untuk dapat melakukan layanan debit transfer. 

 
- Melakukan perbaikan atas perangkat yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh 

BTPN. 
 
- Menjaga dan merawat perangkat. 
 
- Membayar biaya layanan debit transfer kepada Perseroan. 

 
- Apabila pengakhiran Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Perseroan-BTPN dan 

Perseroan tidak mungkin lagi untuk melakukan pekerjaannya,  maka jika Perseroan telah 
menerima pembayaran untuk Pekerjaan yang belum dilaksanakanIdiselesaikan, Perseroan 
wajib mengembalikan pembayaran tersebut kepada BTPN dan BTPN wajib 

membayarImelunasi biaya kepada Perseroan untuk hasil  jasa/pekerjaan yang telah diterima 
oleh BTPN dimana Perangkat dan/atau MPOS dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 
harapan BTPN. 
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Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian adalah kejadian-kejadian yang terjadi 
diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan dan BTPN sehingga mempengaruhi 
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer Per seroan-BTPN antara 
lain yaitu: 

a) Gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, sAKPn petir, epidemi, kebakaran dan 
bencana alam lainnya. 

b) Peraturanlkebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung 
mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Si stem Pembayaran Debit Transfer 

Perseroan-BTPN. 
c) Perang, huru-hara, sabotase, embargo, dan pemogokan masal. 

 

- Dalam hal  terjadi  kejadian  Force Majeure  sebagaimana   dimaksud  di atas sehingga 
mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami 
keadaan Force Majeure tidak akan dianggap melakukan pelanggaran/kelalaian terhadap 
perjanjian  apabila  pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada dan harus telah 

diterima oleh pihak  yang  lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
terjadinya keadaan Force Majeure, hal mana diperlukan untuk kepentingan penanganan 
musyawarah dan kesepakatan Perseroan dan BTPN. 

 
- Apabila pihak yang mengalami Force Majeure lalai untuk memberitahukan kepada pihak 

yang lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan di atas, maka seluruh kerugian, 
risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul karenanya menjadi beban dan tanggung jawa b 

pihak yang mengalami Force Majeure sepenuhnya. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu apabila BTPN terlambat atau tidak 
melakukan  pembayaran  biaya  pekerjaan sesuai  waktu yang ditentukan dalam Perjanjian 
Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN (kecuali  apabila 

keterlambatan dimaksud diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Perseroan dalam 
melaksanakan satu atau lebih kewajibannya), yang mana keterlambatan tersebut telah 
mengakibatkan batasan maksimum jumlah  denda yang wajib dibayar oleh BTPN kepada 
Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit 

Transfer Perseroan-BTPN tercapai atau terlampaui dan Perseroan telah memberikan 
peringatan secara tertulis kepada BTPN yang diberitahukan selambat-lambatnya 60 (enam 
puluh) hari kalender berikutnya. 

 

- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN dapat 
dilakukan sewaktu-waktu oleh BTPN tanpa harus memenuhi batasan waktu pemberitahuan 
kepada Perseroan apabila: 

a) Perseroan melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN dan telah diberikan peringatan secara 
tertulis oleh BTPN, namun sampai dengan hari  yang ke 3 (tiga) sejak peringatan 
dimaksud diterima oleh Perseroan, pelanggaran tersebut tidak dihentikan. 

b) Perseroan  melanggar  satu  atau  lebih  ketentuan  dalam  Perjanjian Kerjasama 

Sistem Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN dan  BTPN  telah memberikan 
peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  dalam kurun waktu 3 (tiga) 
minggu, baik untuk jenis pelanggaran yang sama maupun untuk jenis pelanggaran 
yang berbeda-beda. 

c) Berdasarkan hasil  evaluasi  yang dilakukan oleh BTPN terhadap pelaksanaan 
pekerjaan oleh Perseroan, BTPN telah meminta secara tertulis kepada Perseroan agar 
Perseroan memperbaiki  kinerjanya dalam melakukan pekerjaannya, namun hingga 

hari  yang ke 7 (tujuh) sejak permintaan BTPN tersebut diterima oleh Perseroan, 
Perseroan tidak memberikan respon atau tanggapan dan/atau tidak dapat 
memenuhi keinginan yang wajar dari  BTPN. 
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d) Perseroan dalam kondisi  (i) memburuknya kinerja penyelenggaraan Teknologi  
lnformasi  oleh Perseroan yang dapat berdampak signifikan pada kegiatan usaha 

BTPN, (i i) Perseroan menjadi insolven atau dalam proses menuju likuidasi  atau 
dipailitkan oleh pengadilan, (i i i) terdapat pelanggaran oleh Perseroan terhadap 
ketentuan rahasia bank dan kewajiban merahasiakan data pribadi  nasabah; 
dan/atau (iv) terdapat kondisi  yang menyebabkan BTPN tidak dapat menyediakan 

data yang diperlukan dalam rangka pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
e)  Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan perintah untuk menghentikan secara efektif 

Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN atau Otoritas 
Jasa Keuangan menolak rencana penggunaan Perseroan yang diajukan oleh BTPN. 

f) Terjadi  penggabungan, pemisahan, konsolidasi  atau re-organisasi  di Perseroan 
dengan badanlentitas lainnya yang mengakibatkan atau mungkin dapat 
mengakibatkan dampak kerugian material kepada BTPN. 

 
Hukum Yang Berlaku / Domisil i  Hukum 

 
- Keabsahan, penyusunan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban Perseroan dan BTPN 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer Perseroan -BTPN 
tunduk pada dan oleh karenanya harus ditafsirkan berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia. 

 
- Perseroan dan BTPN sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara  

mereka sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit 
Transfer Perseroan-BTPN secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

 
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, perselisihan tidak dapat diselesaikan 

secara musyawarah, maka Perseroan dan BTPN sepakat untuk menyelesaikan setiap dan 
seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan di Jakarta tanpa mengurangi hak dan wewenang BTPN untuk memohon pelaksanaan 
(eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Perseroan dimuka 
pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia. 

 
Lain-Lain 

 
- Jika Perseroan atau BTPN diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer Perseroan-BTPN, maka pihak 
tersebut akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu 
yang ditentukan, sehingga mengenai kelalaian itu tidak diperlukan teguran atau bukti berupa 
apapun dan dari siapapun. 

 
- Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian bertentangan dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, 

maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan -ketentuan 
lainnya dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Debit Transfer Perseroan -BTPN. 

 
b) Perjanjian Kerjasama No. 007/PKS/CASHLEZ/II/2019 tanggal 8 Januari 2019, dibuat di bawah 

tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Nova Teknologi Awani  
(“NTA”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama 
Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 
 
Perseroan dan NTA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa penerimaan 

pembayaran menggunakan Sistem Aplikasi POS NTA dan dilengkapi dengan pembayaran Kartu 
Kredit, Kartu Debit, dan transaksi digital lainnya dengan menggunakan aplikasi mPOS payment 
solution dari Perseroan menyatakan bahwa kliennya yakni Merchant telah setuju untuk 
menerima/memproses transaksi dari setiap pemesanan/pembelian barang dan/atau jasa oleh 
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customer yang melakukan transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, da n transaksi 
digital lainnya melalui layanan yang disediakan oleh Perseroan. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA mulai berlaku dan mengikat 

Perseroan dan NTA untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya 
Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA dan akan dianggap 
diperpanjang secara otomatis (mutatis mutandis) untuk jangka waktu yang sama, kecuali 
diakhiri oleh Perseroan atau NTA. 

 
- Jika Perseroan atau NTA bemaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS 

Cashier Perseroan-NTA, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada 

Pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian 
Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA berakhir. 

 
Biaya  

 
- NTA wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu 

terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan layanan, sebagai berikut: 

a) Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit atas transaksi berhasil  : 
 Kartu Debit GPN on us (Mandiri dan BNI)  : 0,15 % 

 Kartu Debit GPN off us    : 1 % 

 Kartu Kredit on us (Mandiri dan BNI) : 2 % 

 Kartu Kredit off us    : 2 % 

 DimoPay    : 1,6 % 

 Ovo     : 1,5 % 

 Cashlez Link    : 2,5 % 

 YAP     : 2 % 

 GoPay     : 2 % 

b) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan Settlement : 
 Rekening tujuan rekening Bank Mandiri   : tidak dikenakan biaya. 

 Rekening tujuan rekening bukan Bank Mandiri : Rp. 5.000,- (l ima ribu Rupiah) per 

transaksi. 
 

- NTA menanggung biaya beli Reader sebagai berikut: 

 Cashlez Reader Non Printer : Rp. 1.500.000,- 

 Cashlez Reader Printer : Rp. 2.200.000,- 

 Cashlez One   : Rp. 3.500.000,- 

 
- Pajak-pajak yang timbul atau yang akan ada akibat dari Perjanjian Kerjasama Pembayaran 

POS Cashier Perseroan-NTA akan ditanggung oleh Perseroan dan NTA, sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 
 
- Biaya pengiriman unit yang timbul terjadi tanggung jawab NTA. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 
Hak-Hak Perseroan: 

 

- Mendapatkan pembayaran atas  uang penjualan perangkat sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA. 

 

- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant NTA bilamana terjadi transaksi yang 
berpotensi adanya chargeback dan/atau refund yang Ielah disetujui oleh NTA. 
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- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant NTA 
bilamana terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari Bank yang Ielah disetujui oleh NTA. 

 
Kewajiban Perseroan: 

 
- Menyediakan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS 

Cashier Perseroan-NTA. 
 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund yang telah disetujui oleh NTA. 
 

- Memberikan konfirmasi atas chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada 
NTA. 

 

- Perseroan menyediakan perangkat pengganti yang masa garansinya 1 (satu) tahun. 
 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang sementara ditampung di rekening 

Perseroan ke rekening Merchant NTA paling cepat 1 (satu) hari kerja dan paling lama 3 (tiga) 

hari kerja. 
 
- Memberikan materi pelatihan product knowledge kepada NTA. 

 
- Memberikan akses bagi NTA untuk masuk ke portal mPOS Cashlez. 
 
- Menyediakan User ID bagi NTA. 

 
- Menyediakan kode referral kepada NTA terkait registrasi Merchant rekanan NTA. 

 
Hak dan Kewajiban NTA 

 
Hak NTA: 

 

- Mendapatkan dan/atau menggunakan layanan yang disediakan oleh Perseroan. 
 
- Mendapatkan konfirmasi atas proses chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh 

Bank kepada NTA. 

 
- Menempatkan perangkat di tempat-tempat yang akan ditentukan oleh NTA. 
 
- Mendapatkan perangkat pengganti yang bergaransi 1 (satu) tahun bilamana terdapat 

kerusakan yang dapat meyebabkan perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat 
digunakan oleh NTA baik kerusakan pabrikasi maupun kerusakan software yang tidak dapat 
digunakan oleh NTA. 

 
- Mendapatkan arahan dari Perseroan terkait dengan penggunaan perangkat kepada 

karyawan-karyawan NTA. 
 

- Mendapatkan akses untuk masuk ke portal mPOS Cashlez. 
 
- Mendapatkan User ID. 

 
Kewajiban NTA: 

 
- Melakukan pembayaran uang pembelian perangkat Perseroan. 

 
- Melakukan proses registrasi Merchant baik proses registrasi on boarding maupun registrasi 

manual. 
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- Melakukan proses akuisisi Merchant, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemasangan 
unit, termasuk melakukan edukasi adalah tugas dan kewajiban NTA. 

 
- Mengembalikan dana transaksi bilamana ada permintaan chargeback dan/atau refund dari 

Bank yang telah disetujui oleh NTA. 
 

- Menanggapi keluhan dari Merchant terhadap fungsi layanan atau perangkat. 
 
- Menanggung biaya pengiriman yang timbul atas permintaan pengiriman perangkat kepada 

Merchant, estimasi biaya yang timbul atas pengiriman tersebut akan disesuaikan dengan 

biaya estimasi ekspedisi per area pengiriman. 
 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan NTA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Perseroan-NTA, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 

kekuasaan Perseroan dan NTA untuk mengatasinya. 
 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Pemmbayaran 
Perseroan-NTA. 

 

- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 

Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA. 
 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

diatas mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadi Force Majeure. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain, Perseroan atau NTA berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 
Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau NTA bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS 

Cashier Perseroan-NTA; 

b) Perseroan atau NTA tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA baik sebagian maupun seluruhnya 
dan Pihak dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah 

diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya; 
c) Perseroan atau NTA bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 
d) Perseroan atau NTA mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk melunasi/ 

membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 
e)  Perseroan atau NTA telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 

tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan atau 
f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau NTA telah disita berdasarkan putusan 

pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan atau NTA melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 

Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA.  
 

- Dalam hal Perseroan atau NTA berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 
mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA, maka Pihak yang 
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menghendaki tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian 

Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA. 
 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA tidak 

mempengaruhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan NTA yang masih 

harus dipenuhi. 
 
- Perseroan dan NTA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-

NTA dapat diakhiri oleh Perseroan dan NTA tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 
hakim/pengadilan. 

 

Hukum Yang Berlaku / Domisil i  Hukum 
 

- Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA dibuat, ditafsirkan 
berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 

 
- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan  ketentuan  dari 

Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA, Perseroan-NTA sepakat 

untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat.  
 
- Bilamana musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan NTA 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka kepada Badan 

Arbitrase Nasional lndonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI.  
 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan NTA wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS 

Cashier Perseroan-NTA kecuali ditentukan lain. 
 

Lain-Lain  

 
Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA 
dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melaggar hukum untuk alasan apapun, maka 
Perjanjian Kerjasama Pembayaran POS Cashier Perseroan-NTA akan tetap berlaku sepenuhnya 

terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum 
tersebut. 

 
c) Perjanjian Kerjasama  Layanan Jasa Sistem Pembayaran Cashlez Link No. 

056/PKS/CASHLEZ/X/2019 tertanggal 08 November 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 
cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Yayasan Citra Harum Permata (“YCHP”), untuk 
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Perseroan-YCHP”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut : 
 

Objek Perjanjian 
 

Perseroan akan menyediakan sistem pembayaran untuk YCHP berupa Fitur Cashlez Link yang 
akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pelanggan dari YCHP. 

Jangka Waktu Perjanjian 

- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP berlaku efektif sejak tanggal 
ditandatanganinya, dan akan berlaku dan mengikat sampai seluruh hak dan kewajiban 
Perseroan dan YCHP terpenuhi dan selama tidak ada pengakhiran Perjanjian Kerjasama 
Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP yang dilakukan oleh Perseroan atau YCHP, yang mana 

pengakhiran tersebut harus dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 
Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP akan diakhiri dengan syarat dan 
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ketentuan yang akan disiskusikan dan disepakati Perseroan dan YCHP. 
 

- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP dapat diakhiri sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan -YCHP. 

Biaya-Biaya 
 

- YCHP wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan 
terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan produk dan 
layanan Perseroan sebagai berikut : 
a) Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit dan layanan pembayaran digital 

lainnya atas transaksi berhasil : 
 Cashlez Link : 2.5% 

 
b) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi  yang sudah dilakukan 

settlement setelah dikurangi  dengan biaya-biaya atas transaksi  yang menjadi  
tanggung-jawab YCHP akan berlaku dengan kondisi  sebagai berikut: 
 Rekening tujuan Bank Mandiri  : tidak dikenakan biaya 

 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri : Rp. 3,500 (tiga ribu lima ratus 

Rupiah) per settlement. 

- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan -

YCHP akan ditanggung oleh Perseroan dan YCHP sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku di Indonesia. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
- Perseroan berhak melakukan penangguhan untuk sementara atau selamanya atas 

penerusan dana transaksi, dan akses akun sistem mPOS atau sistem Back-Office dan akses 

mobile aplikasi untuk melakukan transaksi kepada YCHP atas transaksi yang 
dilakukan apabila diketahui telah terjadi transaksi yang dilarang oleh Perseroan yang 
tercantum dalam  Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP, dengan 
pemberitahuan kepada YCHP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ditemukan 

kemungkinan terjadinya transaksi yang dilarang tersebut, kecuali terdapat klarifikasi 
dan pembuktian secara hukum dari bahwa transaksi yang dilarang tidak pernah terjadi. 

 

- Perseroan berhak melakukan penghentian sistem mPOS dan/atau sistem Back-Offifre 
apabila sedang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh 
Perseroan yang sebelumnya akan dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada YCHP paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum maintenance tersebut dijalankan untuk tujuan 

yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk Perseroan  dan YCHP. 
 
- Perseroan berhak menentukan limit transaksi yang akan di berikan untuk YCHP atas fitur 

pembayaran Cashlez link sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Perseroan-YCHP. 
 
- Perseroan wajib memberikan konfirmasi atas chargeback dan/atau refund yang 

dimintakan oleh Bank kepada YCHP paling lambat 1 (satu) hari setelah terdapat konfirmasi 
pihak dari Bank mengenai terjadinya chargeback dan/atau refund tersebut. 

 
- Perseroan wajib meneruskan dana-dana atas T ransaksi Berhasil yang sementara 

ditampung di rekening Perseroan kepada rekening YCHP dalam kurun waktu paling 
cepat 1 (satu) hari dan paling lambat 3 (tiga)  hari untuk antisipasi pembayaran 
tertunda dari Bank setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu. 
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- Perseroan wajib meneruskan dana-dana dari setiap transaksi berhasil yang telah 
ditampung di Rekening Perseroan dalam kurun waktu paling cepat 1(satu) hari kerja dan 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja (untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank). 
 

Hak dan Kewajiban YCHP 
 

- YCHP berhak menerima dana-dana atas Transaksi Berhasil yang sementara ditampung di 
Rekening Perseroan ke Rekening YCHP dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) hari jam 
kerja dan paling lambat 3 (tiga) hari jam kerja (untuk antisipasi pembayaran tertunda 
dari Bank) setelah transaksi  dilakukan oleh Pemegang. 

 
- YCHP wajib terdaftar dan aktif sebagai Merchant dari Perseroan. 
 

- YCHP wajib untuk membuktikan bahwa YCHP tidak pernah melakukan sanggahan 
transaksi/chargeback. 

 
- YCHP wajib menginformasikan kepada Perseroan mengenai Website dan Media Promosi  

yang dimiliki  oleh YCHP. 
 
- YCHP wajib melakukan proses registrasi atas Badan Hukum dengan melampirkan 

dokumen-dokumen perusahaan serta mendaftarkan Rekening atas nama Badan 
Hukum yang dimiliki. 

 
- YCHP wajib menanggung biaya kerugian yang timbul atas Sanggahan Transaksi  dan/atau 

Chargeback dan/atau refund dari Bank dengan memberikan kuasa kepada Perseroan 
untuk melakukan pengurangan dana dan/atau pendebetan pembayaran dana transaksi  
YCHP dan/atau YCHP wajib mengirimkan dana transaksi  sejumlah nominal  Sanggahan 
Transaksi dan/atau chargeback dan/atau refund kepada Perseroan dalam jangka waktu 3 

(tiga) hari  kerja. 
 
- YCHP wajib untuk bertanggung jawab apabila terjadi Chargeback dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. YCHP wajib untuk memiliki  Invoice pelanggan; 
b. YCHP wajib untuk melampirkan dokumen transaksi dan kelengkapan dokumen lainnya 

yang di butuhkan Perseroan; 

c. YCHP wajib untuk melampirkan surat jalan atas transaksi penjualannya. 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan YCHP dibebaskan dari  tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 
Pembayaran Perseroan-YCHP, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu 
kejadian di luar kekuasaan Perseroan  dan YCHP untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa  yang dapat  digolongkan Force Majeure adalah  gempa  bumi,  angin topan,  

banjir,  wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, 
huru hara, secara nyata berpengaruh terhadap  pelaksanaan  Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Perseroan-YCHP. 
 
- Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 
(empat belas) hari  kerja  setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force 
Majeure wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali  kewajiban 
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP. 

- Kelalaian dan/atau keterlambatan pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP mengakibatkan 
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tidak dianggapnya telah terjadi  Force Majeure dan Perseroan dan YCHP akan 
mendiskusikan  kembali  terkait  pemenuhan  kewajiban yang terkena  akibat dari Force 

Majeure tersebut. 

- Perseroan dan YCHP dapat mengakhiri  Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-
YCHP apabila Force Majeure terjadi  selama 30 (tiga puluh) hari  kerja berturut-turut. 

 

Aktivitas Transaksi yang dilarang 

Perseroan dan YCHP dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 

- Perseroan melarang segala bentuk transaksi  tarik tunai menggunakan kartu milik sendiri  
maupun kartu milik pihak lain dengan alasan apapun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) No. 14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan 
Kartu (APMK). 

 

- Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan 
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). 

 
- Menjual  barang dan/atau jasa yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia (teroris, narkoba, pencucian uang). 

 
- Melakukan pembagian nilai transaksi (split transaksi) baik menggunakan kartu milik 

pribadi dan/atau kartu milik pihak lainnya. 
 

- Memindah tangankan/meminjamkan perangkat/Reader/sistem mPOS milik Perseroan 
kepada Pihak Ketiga tanpa ijin dari Perseroan. 

 
- Mendokumentasikan dan/atau menyimpan Data Nasabah dengan alat lainnya selain mPOS 

Perseroan untuk kepentingan apapun. 

- Mengalihkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP kepada pihak 
manapun tanpa ijin dari Perseroan. 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan pembayaran tagihan sebesar jumlah nominal  
transaksi  sesuai dengan jumlah nominal atas Sanggahan Transaksi/chargebac k/refund . 

 
- Perseroan  berhak  melakukan  penangguhan/pemblokiran  akses  transaksi  YCHP apabila 

YCHP terindikasi  melakukan penyalahgunaan transaksi. 
 
- Seluruh transaksi  yang tidak sah atau yang tidak diakui oleh Pemegang Kartu atau Bank 

Penerbit Kartu akan menjadi  beban dan tanggung jawab YCHP. 

 
- Setelah jangka waktu minimum kerjasama sebagaimana disebutkan pada dalam Perjanjian 

Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP, Perseroan atau YCHP berhak untuk 

mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP dengan 
pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum maksud 
pengakhirannya. 

  

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain dalam, Perseroan atau YCHP berhak pula untuk mengakhiri Perjanjian 

Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP tanpa mempertimbangkan jangka waktu 
minimum kerjasama, dengan pemberitahuan tertulis, apabila:  
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a) Perseroan atau YCHP tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian ini 
baik sebagian maupun seluruhnya dan pihak dimaksud tidak segera melaksanakan 

kewajibannya tersebut setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh 
pihak lainnya; 

b) Perseroan atau YCHP bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; 

c) Perseroan atau YCHP mengakui secara tertulis ketidak mampuannya untuk melunasij 
membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 

d) Perseroan atau YCHP telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang tersebut telah disetujui oleh pengadilan; 
e)  Sebagian besar aset dari Perseroan atau YCHP telah disita berdasarkan putusan 

pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 

kesanggupan Perseroan atau YCHP melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP. 

 
- Dalam hal Perseroan atau YCHP berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Perseroan-YCHP, maka Pihak yang menghendaki tersebut wajib 
memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertu is selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Perseroan-YCHP. 
 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP tidak mempengaruhi 

hak dan kewajiban serta tanggungjawab Perseroan dan YCHP yang masih harus dipenuhi 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP yang timbul sebelum 
pengakhiran. 

 
- Perseroan dan YCHP sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Perseroan-YCHP dapat diakhiri oleh Perseroan dan YCHP tanpa terlebih dahu\u 
mendapatkan keputusan hakim/pengadilan. 

 
- Kewajiban Perseroan dan YCHP yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan 

pada saat pengakhiran sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Perseroan-YCHP, masih tetap berlangsung dan tunduk pacla ketentuan-ketentuan yang telah 

disepakati dalam Perjanjian sampai dengan diselesaikan oleh Perseroan dan YCHP. 
 

Hukum Yang Berlaku dan Domisil i  Hukum 
 

- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP dibuat, ditafsirkan berdasarkan 
dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 

 

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari 
Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP, Perseroan dan YCHP sepakat 
untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud seca ra musyawarah untuk mencapai mufakat. 

 

- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan YCHP 
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul penyelesaian masalah, maka 
Perseroan dan YCHP sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka 

menurut prosedur hukum acara yang berlaku di Indonesia. 
 
- Perseroan dan YCHP sepakat untuk memilih kedudukan hukum (domisil i) yang tetap pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan YCHP wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian kecuali ditentukan lain. 
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Lain-Lain 
 

- Perseroan dan YCHP tidak dapat mengalihkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Perseroan-YCHP dan YCHP kepada pihak manapun tanpa izin dari pihak lainnya. 

- Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP 

dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apa 
pun, maka Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-YCHP akan tetap berlaku 
sepenuhnya terlepas dari  ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan 
atau melanggar hukum tersebut. 

 
d) Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran No. Cashlez: 035/PKS/CASHLEZ/VIII/2019 

tanggal 09 September 2019, sebagaimana telah diadendum berdasarkan Adedendum PT Cashlez 

Worldwide Indonesia dengan PT Gramedia Asri Media No. 048/SK/CASHLEZ/X/2019 tanggal  
2 Oktober 2019, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara 
Perseroan dengan PT. Gramedia Asri Media  (“GAM”), untuk selanjutnya secara bersama-sama 
disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-GAM”), yang mengatur 

hal-hal sebagai berikut: 
 

Objek Perjanjian 

 
- Perseroan akan menyediakan sistem pembayaran untuk GAM berupa aplikasi Cashlez beserta 

Reader yang akan digunakan oleh GAM untuk transaksi Non Tunai dengan menggunakan 
Kartu Debit, Kartu Kredit dan transaksi pembayaran digital lainnnya melalui Perangkat 

Cashlez One ("CashlezOne"). 
 
- Perseroan akan menyediakan jasa pemeliharaan (maintenance system) selama kerjasama ini 

berlangsung secara bebas biaya. 

 
- Perseroan akan menyediakan CashlezOne dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan 

permintaan dari GAM yang disampaikan secara tertulis dari waktu ke waktu serta dengan 

harga sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-
GAM. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlaku 

selama 2 dua) tahun, Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.  
 

- Jangka Waktu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari Perseroan dan GAM yang 
harus dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Jangka Waktu berakhir dengan 
syarat dan ketentuan yang akan didiskusikan dan disepakati kemudian oleh Perseroan dan 

GAM, apabila saat berakhirnya Jangka Waktu tidak dilakukan perpanjangan antara Perseroan 
dan GAM, maka Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis. 

 
- Perjanjian ini dapat di akhiri sebelum Jangka Waktu berakhir sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-GAM. 
 

Biaya-Biaya 

 
- Fee Injection sebesar Rp. 50.000 (l ima puluh ribu Rupiah) (include PPN 10%) per unit dengan 

total unit sebanyak 100 unit Reader existing GAM. 
 

- Harga CashlezO ne  (SunmiP1): Rp 3.500.000,- (include PPN 10%). 
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- Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu terkait dengan transaksi yang dilakukan 
dengan mempergunakan Layanan Jasa Sistem Pembayaran akan dikenakan MDR, sebagai 

berikut: 
 Kartu Debit (GPN) On us    : 0,15% 

 Kartu Debit (GPN) Off us    : 1% 

 Kartu Debit Non GPN     : 2% 

 Credit Card On us    : 1,6% 

 Credit Card Off us     : 1,6% 

 Credit Card Bank BNI-Visa Master JCB off us  : 1,8% 

 Credit Card Bank BNI-Visa Master JCB on us : 1,6% 

 Credit Card Bank Bank Mandiri  off us  : 1,6% 

 Credit Card Bank Bank Mandiri on us  : 1,6% 

 LinkAja     : 1% 

 Ovo      : 1%  

 GoPay     : 2% 

 Kredivo     : 1,7%. 

 
- Biaya Settlement atas penggunaan Kartu Kredit/ Kartu Debit atas transaksi berhasil  
 
- Settlement pembayaran transaksi  

Adapun settlement pembayaran transaksi ke GAM sebagai Merchant dilakukan paling cepat 1 
(satu) hari (paling lambat 3 hari untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah 
transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu dengan cut off harian di pukul 22:00 WIB. 

Settlement dilakukan setiap hari Senin hingga Sabtu kecuali hari -hari Minggu dan Libur 
Nasional. Untuk transaksi yang dilakukan pada hari Minggu dan Libur Nasional, penerusan 
dana akan dilakukan pada 2 (dua) hari setelahnya. 

 

- Pajak-pajak yang ada atau yang akan ada akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh 
Perseroan dan GAM, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia  

 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 
Hak:  

 

- Perseroan berhak mendapatkan pembayaran atas uang penjualan CashlezO ne  
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-GAM. 

 
- Perseroan berhak melakukan penangguhan dana sementara dan/atau selamanya atas 

transaksi Merchant apabila diketahui  telah terjai transaksi  yang dilarang oleh perseroan yang 
tercantum dalam Aktivitas transaksi  yang Dilarang dan berpotensi  adanya chargeback 
dan/atau sanggahan transaksi  dari Bank Pemeroses Kartu maupun pemilik kartu melalui  

persetujuan dan/atau tanpa persetujuan dari  Merchant. 
 
- Perseroan berhak melakukan proses pengurangan dana transaksi  dari  Merchant apabila 

terjadi  transaksi  refund sesuai konfirmasi  dari  Bank. 

 
- Perseroan berhak melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office 

Merchant bilamana terdapat dan/atau berpotensi  melakukan transaksi  yang dilarang oleh 
perseroan sesuai dalam Aktivitas Transaksi Yang Dilarang dan/atau sanggahan transaksi  dari  

Bank pemroses kartu maupun dari pemilik kartu melalui  dan/atau tanpa persetujuan dari  
pihak Merchant. 

 

- Perseroan berhak melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila 
sedang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh perseroan yang 
sebelumnya akan dikonftrmasikan ke Merchant untuk tujuan  yang lebih baik, aman, dan 
nyaman untuk Merchant. 
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Kewajiban : 
 

- Menyediakan CashlezO ne , Layanan Jasa Sistem Pembayaran beserta Sistem Back-
Office, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan standar layanan Perseroan 

 
- Menyediakan layanan integrasi dan technical support untuk kerjasama dengan GAM, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada perbaikan atas setiap kerusakan yang wajib 
diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak pelaporan atas 
kerusakan diberikan dari GAM kepada Perseroan dan juga melakukan update terhadap 
aplikasi maupun sistem baru yang digunakan dari waktu ke waktu. 

 
- Menyediakan unit pengganti yang dapat digunakan sementara selama masa perbaikan 

apabila terdapat kerusakan yang mengakibatkan CashlezOne tidak dapat digunakan. 

 
- Melakukan penggantian unit apabila terjadi kerusakan dalam masa garansi, masa garansi 

yang dimaksud adalah masa garansi 2 (dua) tahun yang dihitung sejak tanggal 
pemasangan masing-masing CashlezOne tersebut. 

 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund yang telah disetujui oleh GAM 

sebagai Merchant. 

 
- Memberikan konfirmasi atas chargebackdan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 

kepada GAM sebagai Merchant paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah terdapat 
konfirmasi dari Bank mengenai terjadinya chargeback dan/atau refund tersebut. 

 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil yang sementara ditampung di rekening 

Perseroan ke rekening Merchant paling cepat 1 (satu) hari (paling lambat 3 hari untuk 
antisipasi pembayaran tertunda dari Bank setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang 

Kartu. Apabila terdapat perbedaan perhitungan dana yang diteruskan oleh Perseroan 
terhadap pencatatan transaksi dari GAM, maka Perseroan wajib melakukan review dan 
memberikan laporan mengenai perbedaan dana tersebut kepada GAM paling lam bat 1 

(satu) hari kerja setelah laporan perbedaan data diberikan oleh GAM. 
 
- Melakukan penambahan atau pengurangan dana apabila terdapat perbedaan 

perhitungan dana yang diteruskan oleh Perseroan terhadap pencatatan transaksi dari 

GAM, dengan jumlah sebagaimana disetujui antara Perseroan dan GAM dari hasil review 
dan laporan yang diberikan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah 
jumlah dan laporan disetujui oleh Perseroan dan GAM. 

 

- Memberikan laporan transaksi kepada GAM sebagai Merchant untuk keseluruhan 
transaksi yang menggunakan layanan Perseroan baik transaksi berhasil dan/atau 
transaksi gagal setiap H+1 transaksi melalui email dan/atau portal mPOS Cashlez kepada 

perwakilan yang ditunjuk oleh GAM. 
 

Hak dan Kewajiban  GAM 
 

Hak : 
 

- Mendapatkan Mendapatkan perangkat pengganti dalam Masa Garansi dan/atau perbaikan 

perangkat serta dipinjamkan perangkat pengganti sementara selama masa perbaikan setelah 
Masa Garansi, apabila perangkat mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan 
pabrikasi yang dapat menyebabkan perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat 
digunakan oleh GAM sebagai Merchant. 

 
- Mendapatkan layanan integrasi dan technical support dari Perseroan termasuk tetapi tidak 

terbatas pada perbaikan atas setiap kerusakan yang wajib diselesaikan dalam waktu paling 
lambat 1 (satu) hari kalender sejak pelaporan atas kerusakan diberikan dari GAM kepada 
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Perseroan dan juga melakukan update terhadap aplikasi maupun sistem baru yang 
digunakan dari waktu ke waktu. 

 
- Mendapatkan pelatihan dari Perseroan terkait penggunaan perangkat beserta sistemnya 

sesuai dengan kebutuhan dari GAM. 
 

- Menerima laporan transaksi, untuk keseluruhan transaksi yang menggunakan layanan 
Perseroan baik transaksi berhasil dan/atau transaksi gagal H+1 melalui email dan/atau portal 
mPOS Perseroan kepada perwakilan yang ditunjuk oleh GAM. 

 

- Mendapatkan akses serta User /0 untuk masuk ke portal mPOS Perseroan. 
 
- Area pemasaran atau Event yang akan di lakukan oleh GAM tidak terbatas wilayah di dalam 

Republik Indonesia. 
 
- Menerima dana-dana atas transaksi berhasil  yang sementara ditampung di rekening 

Perseroan ke rekening Merchant paling cepat 1 (satu) hari (paling lambat 3 hari untuk 

antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu. 
Apabila terdapat perbedaan perhitungan dana yang diteruskan oleh Perseroan terhadap 
pencatatan transaksi dari GAM, maka Perseroan wajib melakukan review dan memberikan 

laporan mengenai perbedaan dana tersebut kepada GAM paling lambat 1 (satu) hari kerja 
setelah laporan perbedaan data diberikan oleh GAM. Perseroan dan GAM akan melakukan 
review atas perbedaan jumlah dan laporan tersebut dalam waktu maksimal 7 hari kerja. 
Apabila belum menemukan persetujuan atas perbedaan jumlah terse but, maka Perseroan 

akan memberikan pembayaran terlebih dahulu kepada GAM atas jumlah yang berbeda 
tersebut dan Perseroan dan GAM akan menyelesaikan dengan itikad baik untuk mencapai 
persetujuan jumlah dan laporan perbedaan dana tersebut.  

 

- Menerima penambahan atau pengurangan dana termasuk mengembalikan dana yang sudah 
diberikan apabila terdapat perbedaan perhitungan dana yang diteruskan oleh Perseroan 
terhadap pencatatan transaksi dari GAM, dengan jumlah sebagaimana disetujui antara 

 
Kewajiban : 

 
- GAM wajib membayar biaya pembelian CashlezOne sesuai dengan kesepakatan yaitu 10 

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya invoice dan faktur pajak. 
 
- Memberikan akses dan technical support untuk melakukan integrasi antara Perseroan dan 

GAM untuk dapat menggunakan aplikasi Cashlez mPOS untuk transaksi permbayaran sesuai 

dengan kebijakan yang diberlakukan oleh GAM. 
 
- Rekening GAM yang digunakan untuk kepentingan penerusan transfer dana hanya akan 

menggunakan rekening yang terdaftar di Bank Mandiri atau sesuai dengan ketentuan 
Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-GAM. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan GAM dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Peseroan-GAM, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 
kekuasaan Perseroan dan GAM untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Pemba yaran 
Peseroan-GAM. 
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- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 

(tujuh) hari  kalender setelah  terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-GAM. 

 

- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-GAM mengakibatkan tidak 
dianggapnya telah terjadi Force Majeure. 

 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali  ditentukan lain, Perseroan dan GAM berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 

Layanan Jasa Sistem Pembayaran Peseroan-GAM dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan Perseroan atau GAM bermaksud mengakhiri Perjanjian; 
b) Perseroan atau GAM tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian ini 

baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak dimaksud tidak segera melaksanakan 

kewajibannya tersebut setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh 
Pihak lainnya; 

c) Salah satu pernyataan dan jaminan dari Perseroan dan GAM dalam Perjanjian ini 

ternyata tidak benar atau menjadi t idak benar; 
d) Perseroan atau GAM bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 
e)  Perseroan atau GAM mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk melunasi/ 

membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 
f) Perseroan atau GAM telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 
tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan atau 

g) Sebagian besar aset dari Perseroan atau GAM telah disita berdasarkan putusan 
pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan atau GAM melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 

ini. 
 

- Dalam hal Perseroan atau GAM berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sistem 
Pembayaran Peseroan-GAM, maka Pihak yang menghendaki  tersebut wajib 

memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari  kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Peseroan-GAM, dengan alasan yang ielas dan tepat. 

 

- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-GAM tidak mempengaruhi  
hak dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan GAM yang masih harus dipenuhi  
berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-GAM. 

 
- Perseroan dan GAM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan -GAM 
dapat diakhiri oleh Perseroan dan GAM tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 

hakim/pengadilan. 
 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-GAM dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan 

tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan  ketentuan dari 
Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-GAM, Peseroan dan GAM sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai  mufakat.  
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- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan GAM 
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan diantara mereka kepada Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI.  
 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Peseroan dan GAM wa jib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Peseroan-GAM kecuali ditentukan lain. 
 

Lain-lain 
 

Perseroan dan GAM tidak dapat mengalihkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Peseroan-GAM kepada pihak manapun tanpa izin dari Pihak lainnya. 
 

e)  Perjanjian Kerjasama Layanan Perbankan Virtual Account Oleh Merchant Aggregator No. 
039/PKS/CASHLEZ/IX/2019 tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 
cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Permata  Tbk. (“Bank Permata”), untuk 
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual 

Account Perseroan-Bank Permata”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
 

Objek Perjanjian 

 
- Pemberian Layanan Perbankan kepada Nasabah dan Perseroan sebagaimana 

disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank 
Permata. 

 
- Perseroan dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank 

Permata berperan sebagai Merchant Aggregator yang bekerjasama dengan Merchant, 
untuk mennggunakan Layanan Perbankan milik Bank Permata. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 
 

Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata berlaku sejak  
28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021. 
 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual 

Account Perseroan-Bank Permata adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan 
dan kekuasaan Perseroan dan Bank Permata sehingga mempengaruhi pelaksanaan 

Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata antara lain : 
a) Gempa  bumi, angin  topan,  banjir, tanah  longsor,  sambaran  petir, kebakaran,  da n 

bencana alam lainnya. 

b) Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal. 
c) Kebijakan  ekonomi  dari  Pemerintah yang  mempengarhi  secara  langsung  terhadap 

pelaksanaan Perjanjian ini. 
 

- Dalam hal terjadi kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud di atas sehingga 
mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan dan Bank, maka  pihak yang mengalami 
keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada 

pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank 
Permata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force 
Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah. 

 

- Apabila pihak yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada 
pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  Force Majeure, 
maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensinya yang mungkin timbul menjadi beban dan 
tanggung jawab pihak yang mengalami Force Majeure tersebut. 
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Kelalaian/Wanprestasi   
 

- Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini 
merupakan suatu kejadian Kelalaian (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Layanan 
Perbankan Perseroan-Bank Permata: 

 

a) Kelalaian (Wanprestasi) 
Perseroan atau Bank Permata lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar 
sesuatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Perbankan 
Perseroan-Bank Permata. 

 
b) Pernyataan Tidak Benar 

Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah 

satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai 
dengan  kenyataannya. 

 
c) Kepailitan 

Bilamana Perseroan atau Bank Permata dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual 
Account Perseroan-Bank Permata oleh instansi yang  berwenang dinyatakan berada 
dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang hutang (surseance 

van betaling). 
 

d) Permohonan Kepailitan 
Bilamana Perseroan atau Bank Permata dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual 

Account Perseroan-Bank Permata mengajukan permohonan kepada instansi yang 
berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-
hutang (surseance van betaling) atau bilamana orang atau pihak lain mengajukan 
permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu pihak dalam Perjanjian 

Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata dinyatakan dalam 
keadaan pailit. 

 

- Dalam hal suatu kejadian Kelalaian berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual 
Account Perseroan-Bank Permata terjadi, maka pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah 
tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account 
Perseroan-Bank Permata kecuali karena sebab sebagaimana disebut di atas. Apabila pihak 

yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual 
Account Perseroan-Bank Permata, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara 
tertulis ke pihak yang lalai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, 
kecuali untuk penghentian karena sebab sebagaimana disebut di atas, maka kehendak 

tersebut cukup diberitahu dalam waktu yang dianggap layak sebelum penghentian yang 
dikehendakinya. 

 

- Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata 
berakhir masih terdapat hak-hak yang telah timbul pada Perjanjian Kerjasama Layanan 
Virtual Account Perseroan-Bank Permata dan/atau kewajiban-kewajiban yang belum 
dilaksanakan oleh Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata 

sampai saat berakhirnya, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata akan tetap berlaku sampai 
seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diberikan, dipenuhi atau diselesaikan 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak berakhirnya Perjanjian Kerjasama 
Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata. 

 
- Bila terjadi perubahan peraturan atau peristiwa lainnya yang tidak memperbolehkan 

Perseroan atau Bank Permata untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata, Pihak yang tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya tersebut dapat memberitahukan  Pihak lainnya guna: 
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a) Menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual 
Account Perseroan-Bank Permata mengenai jangka waktu ketidaksahan tersebut, atau 

b) Mengakhiri Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata 
dengan   menyelesaikan   seluruh   kewajibannya. 

c) Meminta Pihak lain untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang  
berlaku. 

 
Pengakhiran Perjanjian 

 
- Setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam jangka waktu berakhir, Perjanjian 

Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata akan diperpanjang secara 
otomatis hingga 2 (dua) tahun berikutnya dan seterusnya setiap 2 (dua) tahun secara 
otomatis, selama tidak ada pengajuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual 

Account Perseroan-Bank Permata secara tertulis oleh Perseroan atau Bank Permata. 
Perpanjangan secara otomatis ini tidak membatasi kewenangan masing-masing pihak untuk 
melakukan evaluasi secara berkala atas Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account 
Perseroan-Bank Permata. 

 
- Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Layanan 

Virtual Account Perseroan-Bank Permata, Perseroan atau Bank Permata dapat mengakhiri 

Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata sewaktu-waktu 
dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Perseroan atau Bank Permata 
mengakhirinya tanpa pemberitahuan, maka segala  kerugian dan resiko yang timbul menjadi 

beban Pihak yang menghentikan Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-
Bank Permata sepenuhnya. 

 
- Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-

Bank Permata, Perseroan dan Bank Permata dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Republik Indonesia, dimana untuk pengakhiran 
suatu Perjanjian tidak diperlukan  keputusan  Pengadilan. 

 
Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 
Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata berikut dengan 

seluruh perubahannya dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan 
dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul 
menurut atau berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank 
Permata,  akan diselesaikan  dengan  cara  sebagai  berikut: 

a) Perseroan atau Bank Permata setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat 
yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan 
Virtual Account Perseroan-Bank Permata, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan 

cara musyawarah. 
b) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara 

musyawarah oleh Perseroan atau Bank Permata, maka perselisihan atau perbedaan 
pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan. 

c) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara 
musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu 
Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia, demikian dengan tidak mengurangi hak 

dari Bank Permata untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya 
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini 
menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif 
terhadap Pengadilan yang dipil ih oleh Bank Permata. 
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Lain-Lain 
 

- Jika Perseroan dan Bank Permata diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban 
berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata, 
maka  pihak  tersebut  akan  terbukti  lalai  melaksanakan  kewajiban  tersebut  dengan 
lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga mengenai kelalaian itu tidak 

diperlukan teguran atau bukti  berupa apapun dan dari  siapapun. 
 
- Apabila  sebagian  dari  ketentuan-ketentuan  dalam  Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual 

Account Perseroan-Bank Permata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka ha l ini tidak 
mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian 
Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata. 

 
- Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank 

Permata tidak menghapuskan kewajiban Perseroan dan Bank Permata yang telah timbul dan 
belum dipenuhi sampai dengan diakhirinya, oleh karenanya pihak yang belum memenuhi 

kewajibannya tetap diwajibkan untuk memenuhinya sesuai ketentuan yang diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata. 

 

- Perseroan dan Bank Permata atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah 
terikat pada semua syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian 
Kerjasama Layanan Virtual Account Perseroan-Bank Permata. 

 

- Perseroan dan Bank Permata tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban 
mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Virtual 
Account Perseroan-Bank Permata Kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya 
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. 

 
f) Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Cashlez Link No: 

073/PKS/CASHLEZ/XI/2019 tanggal 21 November 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 

cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Wanto untuk dan atas nama CV. Venturi Tani Mandiri 
(“VTM”). (“Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM Sistem Pembayaran 
Perseroan-VTM”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 

Objek Perjanjian 
 
Perseroan dan VTM telah menyetujui untuk melakukan kerjasama dimana VTM sebagai Merchant 
dari Perseroan yang menggunakan aplikasi layanan sistem pembayaran berupa Fitur Cashlez Link 

dan Perseroan sebagai penyedia layanan berupa Cashlez Link. 
 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM berlaku efektif sejak tanggal 

ditandatanganinya dan akan dikaji  setiap 1 (satu) tahun. 
 

- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM akan tetap mengikat Perseroan 
dan VTM seterusnya sampai hak dan kewajiban Perseroan dan VTM terpenuhi, yang mana 
jika Perseroan dan VTM ingin melakukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Perseroan-VTM, maka harus menyampaikan permohonan pengakhiran 
Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM secara tertulis kepada Perseroan 
atau VTM dan dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya akan diakhiri 
dengan syarat dan ketentuan yang akan didiskusikan dan disepakati oleh Perseroan dan 

VTM. 
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- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM dapat diakhiri sebelum jangka 
waktu berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Perseroan-VTM. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

Hak Perseroan: 
 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan untuk sementara atau selamanya atas penerusan 
dana transaksi, dan akses akun sistem MPOS atau sistem Back-Office dan akses mobile 

aplikasi untuk melakukan transaksi kepada VTM atas transaksi yang dilakukan apabila 
diketahui telah terjadi transaksi yang dilarang oleh Perseroan, dengan pemberitahuan 
kepada VTM paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ditemukan kemungkinan terjadinya 

transaksi yang dilarang tersebut, kecuali terdapat klarifikasi dan pembuktian secara hukum 
dari bahwa transaksi yang dilarang tidak pernah terjadi. 

 
- Perseroan berhak melakukan penghentian sistem MPOS dan/atau sistem Back-Office apabila 

sedang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang 
sebelumnya akan di informasikan terlebih dahulu kepada VTM paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sebelum maintenance tersebut dijalankan untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan 

nyaman bagi Perseroan dan VTM. 
 
- Perseroan berhak menentukan limit transaksi yang akan di berikan untuk VTM atas fitur 

pembayaran Cashlez Link sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Perseroan-VTM. 
 

Kewajiban Perseroan: 
 

- Perseroan wajib memberikan konfirmasi atas chargeback dan/atau refund yang dimintakan 
oleh pihak Bank kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari setelah terdapat konfirmasi 
Bank mengenai terjadinya chargeback dan/atau refund tersebut. 

 
- Perseroan wajib meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang sementara ditampung 

di rekening Perseroan kepada rekening VTM dalam kurun waktu paling cepat 1 (satu) hari 
dan paling lambat 3 (tiga) hari untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank setelah 

transaksi dilakukan oleh pemegang kartu. 
 

Hak dan Kewajiban VTM 
 

Hak VTM : 
 
VTM berhak menerima dana-dana atas transaksi berhasil  yang sementara ditampung di rekening 

Perseroan ke rekening VTM dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) hari jam kerja dan paling 
lambat 3 (tiga) hari jam kerja (untuk antisipasi pembayaran ter tunda dari Bank) setelah transaksi 
dilakukan oleh pemegang kartu. 
 

Kewajiban VTM: 
 

- VTM wajib terdaftar dan aktif sebagai Merchant dari Perseroan. 

 
- VTM wajib untuk membuktikan bahwa VTM tidak pernah melakukan sanggahan 

transaksi/chargeback. 
 

- VTM wajib menginformasikan kepada Perseroan mengenai website dan media promosi yang 
dimiliki oleh VTM. 
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- VTM wajib melakukan proses registrasi atas badan hukum dengan melampirkan dokumen -
dokumen perusahaan serta mendaftarkan rekening atas nama badan hukum yang dimili ki. 

 
- VTM wajib menanggung biaya kerugian yang timbul atas Sanggahan transaksi dan/atau 

chargeback dan/atau refund dari pihak Bank dengan memberikan kuasa kepada Perseroan 
untuk melakukan pengurangan dana dan/atau pendebetan pembayaran dana transaksi VTM 

dan/atau VTM wajib mengirimkan dana transaksi sejumlah nominal sanggahan transaksi dan 
atau chargeback dan/atau refund kepada Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. 

 
- VTM wajib untuk bertanggung jawab apabila terjadi chargeback dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
a) VTM wajib untuk memiliki invoice pelanggan. 
b) VTM wajib untuk melampirkan dokumen transaksi dan kelengkapan dokumen lainnya 

yang di butuhkan Perseroan. 
c) VTM wajib untuk melampirkan surat jalan atas transaksi penjualannya. 

 
- VTM wajib untuk mengirimkan price list atas penjualan produk. 

  
Biaya-Biaya 

 

- VTM wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang dilakukan oleh pelanggan terkait 
dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan produk dan layanan Perseroan 
sebagai berikut: 
1) Biaya perangkat sewa CashlezOne dengan kontrak minimal 3 tahun: 

a) Penggunaan kartu kredit dan atau kartu debit dan layanan pembayaran digital 
lainnya atas transaksi berhasil  :  
 Cashlez Link : 2,5% 

b)  Pengiriman dana dan atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan  
settlement setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi 

tanggung-jawab VTM akan berlaku dengan kondisi sebagai berikut: 
 Rekening tujuan Bank Mandiri : tidak dikenakan biaya  

 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri : Rp. 3,500,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) 

per settlement. 
 

- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM 
akan ditanggung oleh Perseroan dan VTM, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 
di Indonesia. 

 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan -VTM, 
Perseroan atau VTM berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Perseroan-VTM dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau VTM bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Perseroan-VTM; 

b) Perseroan atau VTM tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM baik sebagian maupun seluruhnya dan 
Perseroan atau VTM tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah 
diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh Perseroan atau VTM; 

c) Salah satu pernyataan dan jaminan dari Perseroan atau VTM dalam Perjanjian Kerjasama 
Sistem Pembayaran Perseroan-VTM ternyata tidak benar atau menjadi tidak benar; 

d) Perseroan atau VTM atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. 

e)  Perseroan atau VTM mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk 
melunasi/membayar hutangnya yang telah jatuh tempo. 
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f) Perseroan atau VTM telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 

tersebut telah disetujui oleh pengadilan. 
g) Sebagian besar aset dari Perseroan atau VTM telah disita berdasarkan putusan 

pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
kesanggupan Perseroan atau VTM melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 

Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM. 
 

- Dalam hal Perseroan atau VTM berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 
mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM, maka Perseroan atau 

VTM yang menghendaki tersebut wajib memberitahukan kepada Perseroan atau VTM secara 
tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya 
Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM. 

 
- Pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab 

Perseroan dan/atau VTM yang masih harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerjasama 
Sistem Pembayaran Perseroan-VTM. 

 
- Perseroan dan VTM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Perseroan-VTM dapat diakhiri oleh Perseroan dan VTM tanpa terlebih dahulu mendapatkan 
keputusan hakim/pengadilan. 

 
- Kewajiban Perseroan dan VTM yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan 

pada saat pengakhiran, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang 
telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM sampai 
dengan diselesaikan oleh Perseroan dan VTM. 

 

Larangan-Larangan 
 

Perseroan dan VTM dilarang untuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 

- Perseroan melarang segala bentuk transaksi tarik tunai menggunakan kartu milik sendiri 
maupun kartu milik pihak lain dengan alasan apapun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 
(PBI) No. 14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan 
Kartu (APMK). 

 
- Pengaturan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10 .000.000.000 

(sepuluh miliar Rupiah). 
 
- Menjual barang dan/atau jasa yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia (teroris, narkoba, pencucian uang). 
 
- Melakukan pembagian nilai transaksi (split transaksi) baik menggunakan kartu milik pribadi 

dan atau kartu milik pihak lainnya. 

 
- Memindah tangankan/meminjamkan perangkat/Reader/sistem MPOS milik Perseroan 

kepada pihak ketiga tanpa ijin dari Perseroan. 

 
- Mendokumentasikan dan atau menyimpan data nasabah dengan alat lainnya selain MPOS 

Perseroan untuk kepentingan apapun. 
 

- Mengalihkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM kepada pihak mana 
pun tanpa ijin dari Perseroan. 
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- Perseroan berhak melakukan penangguhan pembayaran tagihan sebesar jumlah nominal 
transaksi sesuai dengan jumlah nominal atas sanggahan transaksi/chargeback/refund. 

 
- Perseroan berhak melakukan penangguhan/pemblokiran akses transaksi VTM apabila VTM 

terindikasi melakukan penyalahgunaan transaksi. 
 

- Seluruh transaksi yang tidak sah atau yang tidak diakui oleh pemegang kartu atau bank 
penerbit kartu akan menjadi beban dan tanggung jawab VTM. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan VTM dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Perseroan-VTM, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 
kekuasaan Perseroan dan VTM untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Perseroan-VTM. 

 
- Apabila terjadi Force Majeure maka Perseroan atau VTM yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan atau VTM selambat-lambatnya dalam 
waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure. Perseroan atau VTM 

yang terkena Force Majeure wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali 
kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan -
VTM. 

 

- Kelalaian dan/atau keterlambatan Perseroan atau VTM dalam memenuhi kewajiban untuk 
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan atau VTM selambat-lambatnya dalam 
waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure, mengakibatkan tidak 

dianggapnya telah terjadi Force Majeure. 
 
- Perseroan dan VTM dapat mengakhiri Perjanjian  Kerjasama apabila Force Majeure terjadi 

selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut. 

 
Hukum Yang Mengatur/Domisil i  Hukum 

 
- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM dibuat, ditafsirkan berdasarkan 

dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 
- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari 

Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM, Perseroan dan VTM sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

 
- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan VTM 

sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di antara 
mereka menurut prosedur hukum acara yang berlaku di Indonesia. 

 

- Perseroan dan VTM sepakat untuk memilih kedudukan hukum (domisil i) yang tetap pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan VTM wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem 
Pembayaran Perseroan-VTM kecuali ditentukan lain. 
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Lain-Lain 
 

- Perseroan dan VTM tidak dapat mengalihkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Perseroan-VTM kepada pihak manapun tanpa izin dari Perseroan atau VTM. 

 
- Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM 

dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melangga r hukum untuk alasan apapun, 
maka Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-VTM akan tetap berlaku 
sepenuhnya terlepas dari  ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaks anakan atau 
melanggar hukum tersebut. 

 
g) Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran e-Commerce No: 

088/PKS/CASHLEZ/XI/2018  tanggal 14 November 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 

cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Vitamin Murah (“VM”), untuk selanjutnya secara 
bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce 
Perseroan-VM”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 

Objek Perjanjian 
 

- Perseroan akan menyediakan sistem pembayaran e-Commerce (Cashlez Link) yang akan 

diintegrasikan melalui koneksi API dengan Mobile Apps Merchant. Sistem pembayaran yang 
dimaksud adalah berupa Cashlez Link yang akan digunakan oleh Merchant untuk bertransaksi 
menggunakan kartu debit dan kartu kredit dan transaksi pembayaran digital lainnnya melalui 
online. 

 
- Perseroan akan membantu proses transaksi fraud, settlement, chargeback, complain, dan 

gagal bayar untuk transaksi yang dilakukan melalui  sistem pembayaran Cashlez Link. 
 

- VM akan membuka rekening penampungan di Bank Mandiri untuk  penampungan transaksi 
Perseroan (free settlement fee jika rekening penampungan di Bank Mandiri). 

 

- Perseroan akan menyetorkan transaksi Merchant ke Rekening di Mandiri  H+1. 
 
- Perseroan memberikan API dan/atau SDK dokumentasi untuk dapat diintegrasi dengan 

sistem backend VM. 

 
- Perseroan akan memberikan notiflkasi konfirmasi status pembayaran gagal atau berhasil  

untuk VM. 
 

- Perseroan akan memberikan laporan (settlement report) secara berkala setiap harinya untuk 
VM. 

 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM adalah 1 (satu) tahun 
dan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM dan dapat diperpanjang dengan waktu yang 
disepakati sebanyak satu kali  dengan pengecualian bila ada perubahan dari Perseroan atau 
VM, dengan pemberitahuan selambat lambatnya tiga bulan sebelum Perjanjian Kerjasama 

Layanan Jasa Sistem Pembayaran Ecommerce Perseroan-VM berakhir. 
 
- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM dapat diakhiri 

berdasarkan kesepakatan Perseroan dan VM sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama 

Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM. 
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Biaya-Biaya 
 

- VM wajib menanggung biaya  sebagai berikut : 
1) Jika ada integrasi Iteknis support tambahan yang dibutuhkan pihak VM , maka akan 

dikenakan charge  per mandays  Rp. 500,000,-; 
2) Biaya settlement jika rekening penampungan Merchant bukan Mandiri (Rp. 5,000, per 

settlement); 
3) Biaya MDR per transaksi sukses melalui Cashlez Link sebesar 2,5% per transaksi sukses; 
4) Biaya pengembangan ( jika ada). 

 

- Pajak-pajak yang ada atau yang akan ada akibat dari Perjanjian Kerjasama Sistem 
Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM akan ditanggung oleh Perseroan dan VM, sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
- Mendapatkan MDR share untuk setiap transaksi berhasil  melalui cashlez Link sebesar 2,5% 

dari jumlah  total transaksi . 
 
- Perseroan berhak melakukan penangguhan dana sementara dan/atau selamanya atas 

transaksi Merchant apabila diketahui telah terjadi transaksi yang dilarang oleh perseroan 
yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM 
aktivitas transaksi yang dilarang dan berpotensi adanya  chargeback dan/atau sanggahan 
transaksi dari pihak bank pemroses kartu maupun pemilik kartu melalui  persetujuan 

dan/atau tanpa persetujuan dari Merchant. 
 
- Melakukan proses pengurangan dana  transaksi  dari  Merchant  apabila  terjadi  transaksi  

refund sesuai konfirmasi dari Bank. 

 
- Melakukan  penangguhan  akses akun  Sistem mPOS dan  Sistem Back-Office Merchant 

Bilamana terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan 

sesuai dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM yang 
dilarang dan/atau sanggahan transaksi dari pihak bank pemroses kartu maupun dar i pemilik 
kartu melalui dan/atau tanpa persertujuan dari pihak Merchant. 

 

- Melakukan penghentian Sistem mPOS  dan/atau Sistem Back -Office apabila sedang 
dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang 
sebelumnya akan dikonfmnasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan 
nyaman untuk Merchant. 

 
- Perseroan akan memperlakukan semua Merchant Perseroan pada umumnya dengan 

mengikuti term and condition Merchant tersebut. 

 
- Menyediakan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM. 
 

- Menyediakan layanan integrasi  dan technical support untuk kerjasama dengan VM untuk 
kebutuhan integrasi  payment method. 

 

- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund yang telah disetujui  oleh Merchant. 
 
- Memberikan konfirmasi  atas chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 

kepada Merchant. 

 
- Membantu dalam penggantian unit apabila terjadi kerusakan dalam masa garansi, masa  garansi 

yang dimaksud adalah masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian. 
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- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil yang sementara ditampung di rekening 
perseroan ke rekening Merchant paling cepat 1 (satu) hari kerja (paling lambat 3 hari kerja 

untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang 
Kartu. 

 
- Memberikan laporan transaksi kepada Merchant baik transaksi berhasil  dan/atau  transaksi 

gagal. 
 
- Memberikan akses bagi Merchant untuk masuk ke portal mPOS Cashlez. 
 

- Menyediakan User ID bagi Merchant untuk akses mPOS Cashlez. 
 

Hak dan Kewajiban VM 

 
- Mendapatkan layanan integrasi  dan technical support dari Perseroan. 
 
- Mendapatkan araban dari Perseroan terkait dengan penggunaan produk  Cashlez Link 

kepada Merchant. 
 
- Menerima laporan transaksi, baik transaksi berhasil dan/atau transaksi gagal. 

 
- Mendapatkan akses untuk masuk ke portal mPOS Cashlez. 
 
- Cloud Service selama Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM 

berlangsung. 
 
- Dibuka limit transaksi untuk Cashlez Link (Open limit). 
 

- Schedule settlement dapat disesuaikan dengan kebutuhan VM. 
 
- Setiap transaksi berhasil melalui Cashlez Link akan dikenakan 2,5%. 

 
- Memastikan Merchant sudah melengkapi dokumen persyaratan pembukaan Merchant 

berupa KTP, NPWP dan Nomor Rekening. 
 

- Membuka akses API integrasi antara Perseroan dan VM mobile apps untuk  dapat menggunakan 
aplikasi Perseroan. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan VM dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam 

memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-

Commerce Perseroan-VM, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian 
di luar kekuasaan Perseroan dan VM untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-
Commerce Perseroan-VM. 

 
- Apabila  terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan 

secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari 
kalender setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure wajib berusaha 

semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM. 
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- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban  sebagaimana  dimaksud 
dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM mengakibatkan 

tidak  dianggapnya  telah  terjadi Force Majeure. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali  ditentukan lain, Perseroan atau VM berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 
Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau VM bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-

Commerce Perseroan-VM; 

b) Perseroan atau VM tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM baik sebagian maupun 
seluruhnya dan Pihak dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut 

setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya; 
c) Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM bubar atau pailit 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 
d) Perseroan atau VM mengakui secara tertulis ketidakmampuanya untuk 

melunasi/membayar hutannya yang telah jatuh tempo. 
e)  Persroan atau VM telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang ke Pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 

tersebut telah disetujui  oleh pengadilan; dan atau 
f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau VM telah disita berdasarkan putusan pengadilan 

atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi kesanggupan 
Perseroan atau VM melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama 

Layanan Jasa Sistem Pembayaran Ecommerce Perseroan-VM. 
 

- Dalam hal Perseroan atau VM berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau 
mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM, maka 

pihak yang menghendaki tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara 
tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif 
berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM. 

 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce Perseroan-VM tidak 

mempengaruhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan VM yang masih 
harus dipenuhi. 

 
- Perseroan dan VM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran e-Commerce 
Perseroan-VM dapat diakhiri oleh Perseroan dan VM tanpa terlebih dahulu mendapatkan 

keputusan hakim pengadilan. 
 

h) Perjanjian Kerjasama Project Aplikasi Point Of Sale No. 057/PKS/CASHLEZ/IX/2017 tanggal 26 

Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan 
dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (“BTPN”), sebagaimana telah diadendum 
berdasarkan Amandemen I Terhadap Perjanjian Kerjasama Project Aplikasi Point Of Sale No. 
077/PKS/CASHLEZ/IX/2017 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian 

Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
 

Objek Perjanjian 

 
Perseroan akan  melakukan  pengerjaan  aplikasi  dan  koordinasi Project menggunakan BTPN 
environment (code repository, issue tracking, etc)  selama  Project  berlangsung  Adapun   
perubahan mengenai pengaturan tersebut berubah seiring kebutuhan proyek akan diselesaikan  

melalui  kesepakatan  bersama. BTPN repository  akan menjadi  single  source  of   truth,  
Perseroan  akan  menyesuaikan secara real Inear real time untuk memastikan hal ini.  
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Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perseroan dan BTPN sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN 
berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 dan dapat 
diperpanjang berdasarkan kesepakatan Perseroan dan BTPN. 

 

- Tanpa  mengurangi  ketentuan  mengenai  jangka  waktu  berlakunya Perjanjian Kerjasama 
Project mPOS Cashlez-BTPN sebagaimana dimaksud diatas, BTPN dapat mengakhiri 
Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN sewaktu-waktu dengan terlebih dahulu 
wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya  60  (enam 

puluh) hari kalender sebelumnya. 
 
- Jangka waktu tersebut di atas, dianggap diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) 

dan atau secara mutatis mutandis untuk periode jangka waktu yang sama apabila tidak 
terdapat perubahan dan atau pemberitahuan tertulis dari salah satu p ihak atau Perseroan 
dan BTPN sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka 
waktu Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN. 

 
Biaya-Biaya 
 

Perseroan dan BTPN sepakat bahwa total pembayaran yang dilakukan oleh BTPN kepada 
Perseroan menjadi Rp. 1.425.000.000,- dari total Project yang disepakati di awal yaitu 
Rp.2.375.000.000,-. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

- Melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN  
yang  telah disepakati oleh BTPN. 

 
- Melaksanakan  Pekerjaan   sebagaimana  dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Project 

mPOS Cashlez-BTPN dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman tenaga  ahli  yang  

dimilikinya  sehingga  pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup 
Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 
dan dokumen-dokumen pelaksanaan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian 
Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN, dan Perseroan wajib  memberikan  nama -nama 

tenaga ahli kepada BTPN jika dibutuhkan. 
 
- Perseroan berkewajiban mempersiapkan secara tepat waktu organisasi proyek dan pimpinan 

proyek, resources dan manajemen proyek dari proyek ini sesuai arahan dari BTPN. 

 
- Bertanggungjawab atas pengawasan aspek kuantitas dan kualitas  serta  pemenuhan  

persyaratan  teknis  dan prosedur  atas seluruh pekerjaan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN dan lampiran-
lampirannya. 

 
- Meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BTPN apabila akan melakukan  subkontrak  

sebagian  dari  pekerjaan. 
 
- Memberikan laporan atas setiap kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian    keuangan 

dan/atau mengganggu kelancaran operasional  BTPN. 
 
- Memberikan dokumen terkait dengan jasa yang diberikan ke BTPN termasuk namun tidak 

terbatas pada alur proses, struktur database dan dokumen teknis  lainnya sesuai  dengan 

lingkup jasa yang diberikan. 
 
- Menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi (IT Control) secara memadai yang 

dibuktikan dengan hasil  audit yang dilakukan pihak independen. 
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- Menyediakan akses bagi auditor intern BTPN, auditor  ekstern yang ditunjuk oleh BTPN, dan 
auditor Bank lndonesia/OJK/Regulator Keuangan yang berlaku di Indonesia  untuk 

memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara  tepat waktu setiap kali  dibutuhkan. 
 
- Melaporkan kepada BTPN setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan   kerugian 

keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional BTPN. 

 
- Menyampaikan melampirkan kepada BTPN laporan keuangan terkini yang telah diaudit 

setiap tahun. 
 

- Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai jasa 
yang disediakan sehingga terjaminnya operasional BTPN. 

 

- Bertanggung jawab untuk memberikan script deployment dan harus diserahkan sebelum 
UAT. 

 
- Dalam hal pengalihan pengetahuan atas prosedur operasi barang dan/atau jasa dimaksud, 

Perseroan wajib memberikan pengetahuan (TTT/Train The Trainer) dimaksud dengan jelas 
dan transparan sehingga staff BTPN yang ditunjuk dijamin dapat menjalankan tugasnya 
dengan benar. 

 
- Perseroan berhak menerima pembayaran secara tepat waktu dari BTPN atas prestasi 

pekerjaan yang telah diselesaikan ses uai kesepakatan. 
 

- Perseroan diwajibkan untuk memfasil itasi Vulnerability Assessment dan Penetration Test 
yang dilakukan oleh dan sesuai  standard Bank/ BTPN. 

 
- Perseroan wajib untuk menyelesaikan dan/atau memperbaiki temuan dari kedua aktivitas 

tersebut di atas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh BTPN. 
 
- Perseroan tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari segala bentuk 

keterlambatan  yang  dilakukan oleh BTPN. 
 

Hak dan Kewajiban BTPN 
 

- Memberikan secara tepat waktu segala informasi dan data teknis terkait dengan Pekerjaan 
yang sewajarnya diperlukan oleh Perseroan, termasuk  informasi dan data teknis terkait 
dengan pihak ketiga. 

 

- Bersama-sama dengan Perseroan melakukan koordinasi dengan pihak  ketiga  lainnya  yang  
terkait  dengan  pelaksanaan Pekerjaan Perseroan. 

 

- BTPN berkewajiban mempersiapkan secara tepat waktu organisasi proyek dan pimpinan 
proyek, resources/subject matter expert dari setiap divisi terkait proyek ini beserta 
infrastruktur yang dibutuhkan seperti, ruangan workshop, data data yang dibutuhkan 
(database terkait), user workstation sesuai spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan 

aplikasi, ruangan server, hardware server, jaringan, 3rd party software, dan lain sebagainya. 
 
- BTPN wajib memberikan saran dan pendapat serta petunjuk yang diperlukan demi lancarnya 

Pekerjaan. 
 
- BTPN dan/atau pihak lainnya yang berwenang berhak untuk melaksanakan   audit secara 

teknis terhadap pekerjaan Perseroan dalam ruang lingkup Aplikasi. 

 
- Bertanggung  jawab menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang  dibutuhkan 

dalam pelaksanaan Pekerjaan yang secara sifat l ingkup kebutuhannya dan relevansinya 
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dengan pelaksanaan Pekerjaan dapat   digolongkan menjadi kewajiban BTPN untuk 
memenuhinya. 

 
- Menyediakan tenaga ahli dedicated yang dibutuhkan untuk melakukan joint development 

dan sesuai dengan skema struktur yang telah disepakati dalam dokumen terpisah yang 
menjadi kesepakatan bersama. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 
Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN 

adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan dan BTPN 
sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN antara 
lain yaitu: 

- Gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, s ambaran petir, epidemi, kebakaran dan 
bencana alam lainnya. 

- Peraturan/kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi 
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN. 

- Perang, huru-hara, sabotase, embargo,dan pemogokan masal. 
 

Pengakhiran Perjanjian 

 
- Apabila BTPN terlambat atau tidak melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan sesuai waktu 

yang ditentukan  dalam Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN (kecuali apabila 
keterlambatan dimaksud diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Perseroan dalam 

melaksanakan satu atau lebih kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Project mPOS 
Cashlez-BTPN), dimana keterlambatan tersebut telah mengakibatkan batasan maksimum 
jumlah denda yang wajib dibayar oleh BTPN kepada Perseroan sebagaimana ditetapkan 
dalam Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN tercapai atau terlampaui dan BTPN 

telah memberikan peringatan secara tertulis kepada Perseroan. Maka Perjanjian Kerjasama 
Project mPOS Cashlez-BTPN dapat diakhiri yang wajib untuk diberitahukan kepada BTPN  
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. 

 
- Selain ketentuan di atas , pengakhiran Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN 

dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh BTPN tanpa harus memenuhi batasan waktu 
pemberitahuan kepada Perseroan apabila: 

a) Perseroan melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Project 
mPOS Cashlez-BTPN dan telah diberikan peringatan secara tertulis oleh BTPN, namun 
sampai dengan hari yang ke 3 (tiga) sejak peringatan dimaksud diterima oleh Perseroan, 
pelanggaran tersebut tidak  dihentikan. 

b) Perseroan melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Project 
mPOS Cashlez-BTPN dan BTPN telah memberikan peringatan secara  tertulis sebanyak 3 
(tiga) kali  dalam  kurun waktu 3 (tiga) minggu, baik untuk jenis pelanggaran yang sama 

maupun untuk jenis pelanggaran yang berbeda -beda. 
c) Berdasarkan hasil  evaluasi yang dilakukan oleh BTPN terhadap pelaksanaan pekerjaan 

oleh Perseroan, BTPN telah meminta secara tertulis kepada Perseroan agar Perseroan 
memperbaiki kinerjanya dalam melakukan pekerjaannya, namun hingga hari  yang ke 7 

(tujuh) sejak permintaan BTPN tersebut diterima oleh Perseroan, Perseroan tidak 
memberikan respon atau tanggapan dan/atau tidak dapat memenuhi keinginan yang 
wajar dari BTPN. 

d) Perseroan dalam kondisi (i). memburuknya kinerja penyelenggaraan Teknologi lnformasi 
oleh Perseroan yang dapat berdampak signifikan pada kegiatan usaha  BTPN, (i i). 
Perseroan menjadi tidak solvabel atau dalam proses menuju likuidasi atau dipailitkan 
oleh pengadilan, (i i i). terdapat pelanggaran oleh Perseroan terhadap ketentuan rahasia 

bank dan kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah; dan atau (iv). terdapat kondisi 
yang menyebabkan BTPN tidak dapat menyediakan data yang diperlukan  dalam rangka 
pengawasan oleh Bank lndonesia/OJK/Regulator Keuangan yang berlaku di Indonesia.  
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e)  Bank lndonesia/OJK/Regulator Keuangan yang berlaku di Indonesia mengeluarkan 
perintah untuk menghentikan secara efektif Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-

BTPN. 
 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 

- Keabsahan, penyusunan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban Perseroan dan BTPN 
berdasarkan Perjanjian Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN  tunduk pada dan oleh 
karenanya harus ditafsirkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan  Republik 
Indonesia. 

 
- Perseroan dan BTPN sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara 

Perseroan dan BTPN sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Project mPOS 

Cashlez-BTPN secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
 
- Apabila dalam waktu 30  (tiga  puluh)  hari  kalender,  perselisihan  tidak dapat diselesaikan 

secara musyawarah, maka Perseroan dan BTPN sepakat untuk menyelesaikan perselisihan 

melalui yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
 
- Perseroan dan BTPN sepakat bahwa keputusan Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan) adalah final dan mengikat Perseroan dan BTPN dan tidak dapat 
dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali dan/atau upaya hukum lainya.  

 
- Selama dalam masa penyelesaian perselisihan, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 

Kerjasama Project mPOS Cashlez-BTPN akan tetap berlaku dan Perseroan dan BTPN sepakat 
untuk tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masingmasing sampai perselisihan 
dinyatakan selesai. 

 

i . Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran No. Cashlez: 077/PKS/CASHLEZ/XII/2019 
tanggal 01 Desember 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara 
Perseroan dengan PT. Widya Asri Media  (“WAM”), untuk selanjutnya secara bersama-sama 

disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM”), yang mengatur 
hal-hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 

 
- Perseroan akan menyediakan sistem pembayaran untuk WAM berupa aplikasi Perseroan 

beserta Reader yang akan digunakan oleh WAM untuk transaksi Non Tunai dengan 
menggunakan Kartu Debit, Kartu Kredit dan transaksi pembayaran digital lainnnya melalui 

Perangkat Cashlez One ("CashlezOne"). 
 
- Perseroan akan menyediakan jasa pemeliharaan (maintenance system) selama Perjanjian 

Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM berlangsung secara bebas biaya. 
 
- Perseroan akan menyediakan Unit Cashlez dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan 

permintaan dari WAM yang disampaikan secara tertulis dari waktu ke waktu serta dengan 

harga sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-
WAM. 

 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM berlaku efektif sejak tanggal 
ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlaku selama 2 (dua) tahun, Perjanjian Kerjasama 

Sistem Pembayaran Peseroan-WAM dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah 
pihak. 
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- Jangka waktu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari Perseroan dan WAM yang 
harus dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir dengan 

syarat dan ketentuan yang akan didiskusikan dan disepaka ti kemudian oleh Perseroan dan 
WAM, apabila saat berakhirnya jangka waktu tidak dilakukan perpanjangan antara Perseroan 
dan WAM, maka Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM akan berakhir 
secara otomatis. 

 
- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM dapat di akhiri sebelum jangka 

waktu berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 
Pembayaran Peseroan-WAM. 

 
Biaya-Biaya 

 

- Fee Injection sebesar Rp. 50.000,- (l ima puluh ribu Rupiah) (include PPN 10%) per unit dengan 
total unit sebanyak 100 unit Reader existing WAM. 

 
- Harga Unit Cashlez : CashlezOne (SunmiP1): Rp 3.500.000,- (include PPN 10%). 

 
- Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu terkait dengan transaksi yang dilakukan 

dengan mempergunakan Layanan Jasa Sistem Pembayaran akan dikenakan Merchant 

Discount Rate (MDR), sebagai berikut: 
a. Kartu Debit (GPN) On us  : 0,15% 
b. Kartu Debit (GPN) Off us  : 1% 
c. Kartu Debit Non GPN   : 2% 

d. Credit Card On us  : 1,6% 
e. Credit Card Off us   : 1,6% 
f. Credit Card JCB off us  : 1,8% 
g. LinkAja   : 1% 

h. Ovo    : 1%  
i. GoPay   : 2% 
j. Kredivo   : 1,7%. 

 
- Biaya Settlement atas penggunaan Kartu Kredit/Kartu Debit atas transaksi berhasil  
 
- Settlement pembayaran transaksi  

Adapun settlement pembayaran transaksi ke WAM sebagai Merchant dilakukan paling cepat 
1 (satu) hari (paling lambat 3 hari untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah 
transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu dengan cut off harian di pukul 22:00 WIB. 
Settlement dilakukan setiap hari Senin hingga Sabtu kecuali hari -hari Minggu dan Libur 

Nasional. Untuk transaksi yang dilakukan pada hari Minggu dan Libur Nasional, penerusan 
dana akan dilakukan pada 2 (dua) hari setelahnya. 

 

- Pajak-pajak yang ada atau yang akan ada akibat dari Perjanjian Kerjasama Sistem 
Pembayaran Peseroan-WAM akan ditanggung oleh masing-masing Pihak, sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia  

 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 
Hak:  

 
- Perseroan berhak mendapatkan pembayaran atas uang penjualan CashlezO ne  

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM. 
 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan dana sementara dan/atau selamanya atas 
transaksi Merchant apabila diketahui  telah terjai transaksi  yang dilarang oleh perseroan yang 
tercantum dalam Aktivitas transaksi  yang Dilarang dan berpotensi  adanya chargeback 
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dan/atau sanggahan transaksi  dari Bank Pemeroses Kartu maupun pemilik kartu melalui  
persetujuan dan/atau tanpa persetujuan dari  Merchant. 

 
- Perseroan berhak melakukan proses pengurangan dana transaksi  dari  Merchant apabila 

terjadi  transaksi  refund sesuai konfirmasi  dari  Bank. 
 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office 
Merchant bilamana terdapat dan/atau berpotensi  melakukan transaksi  yang dilarang oleh 
perseroan sesuai dalam Aktivitas Transaksi Yang Dilarang dan/atau sanggahan transaksi  dari  
Bank pemroses kartu maupun dari pemilik kartu melalui  dan/atau tanpa persetujuan dari  

pihak Merchant. 
 
- Perseroan berhak melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila 

sedang dilakukan peningkatan dan  pemeliharaan sistem (maintenance) oleh perseroan yang 
sebelumnya akan dikonftrmasikan ke Merchant untuk tujuan  yang lebih baik, aman, dan 
nyaman untuk Merchant. 

 

Kewajiban : 
 

- Menyediakan CashlezOne, Layanan Jasa Sistem Pembayaran beserta Sistem Back-Office, 

sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM dan 
standar layanan Perseroan. 

 
- Menyediakan layanan integrasi dan technical support  untuk kerjasama dengan WAM, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada perbaikan atas setiap kerusakan yang wajib 
diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak pelaporan atas 
kerusakan diberikan dari WAM kepada Perseroan dan juga melakukan update terhadap 
aplikasi maupun sistem baru yang digunakan dari waktu ke waktu. 

 
- Menyediakan unit pengganti yang dapat digunakan sementara selama masa perbaikan 

apabila terdapat kerusakan yang mengakibatkan CashlezOne tidak dapat digunakan. 

 
- Melakukan penggantian unit apabila terjadi kerusakan dalam masa garansi, masa garansi 

yang dimaksud adalah masa garansi 2 (dua) tahun yang dihitung sejak tanggal 
pemasangan masing-masing CashlezOne tersebut. 

 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund yang telah disetujui oleh WAM 

sebagai Merchant. 
 

- Memberikan konfirmasi atas chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 
kepada WAM sebagai Merchant paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah terdapat 
konfirmasi dari Bank mengenai terjadinya chargeback dan/atau refund tersebut. 

 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil yang sementara ditampung di rekening 

Perseroan ke rekening Merchant paling cepat 1 (satu) hari (paling lambat 3 hari untuk 
antisipasi pembayaran tertunda dari Bank setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang 

Kartu. Apabila terdapat perbedaan perhitungan dana yang diteruskan oleh Perseroan 
terhadap pencatatan transaksi dari WAM, maka Perseroan wajib melakukan review dan 
memberikan laporan mengenai perbedaan dana tersebut kepada WAM paling lambat 1 

(satu) hari kerja setelah laporan perbedaan data diberikan oleh WAM. 
 
- Melakukan penambahan atau pengurangan dana apabila terdapat perbedaan 

perhitungan dana yang diteruskan oleh Perseroan terhadap pencatatan transaksi dari 

WAM, dengan jumlah sebagaimana disetujui antara Perseroan dan WAM dari hasil 
review dan laporan yang diberikan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja 
setelah jumlah dan laporan disetujui oleh Perseroan dan WAM. 
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- Memberikan laporan transaksi kepada WAM sebagai Merchant untuk keseluruhan 
transaksi yang menggunakan layanan Perseroan baik transaksi berhasil dan/atau 

transaksi gagal setiap H+1 transaksi melalui email dan/atau portal mPOS Perseroan 
kepada perwakilan yang ditunjuk oleh WAM. 

 
Hak dan Kewajiban  WAM 

 
Hak : 

 
- Mendapatkan Mendapatkan perangkat pengganti dalam Masa Garansi dan/atau perbaikan 

perangkat serta dipinjamkan perangkat pengganti sementara selama masa perbaikan setelah 
Masa Garansi, apabila perangkat mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan 
pabrikasi yang dapat menyebabkan perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat 

digunakan oleh WAM sebagai Merchant. 
 
- Mendapatkan layanan integrasi dan technical support dari Perseroan termasuk tetapi tidak 

terbatas pada perbaikan atas setiap kerusakan yang waji b diselesaikan dalam waktu paling 

lambat 1 (satu) hari kalender sejak pelaporan atas kerusakan diberikan dari WAM kepada 
Perseroan dan juga melakukan update terhadap aplikasi maupun sistem baru yang 
digunakan dari waktu ke waktu. 

 
- Mendapatkan pelatihan dari Perseroan terkait penggunaan perangkat beserta sistemnya 

sesuai dengan kebutuhan dari WAM. 
 

- Menerima laporan transaksi, untuk keseluruhan transaksi yang menggunakan layanan 
Perseroan baik transaksi berhasil dan/atau transaksi gagal H+1 melalui email dan/atau portal 
mPOS Perseroan kepada perwakilan yang ditunjuk oleh WAM. 

 

- Mendapatkan akses serta User ID untuk masuk ke portal mPOS Perseroan. 
 
- Area pemasaran atau Event yang akan di lakukan oleh WAM tidak terbatas wilayah di dalam 

Republik Indonesia. 
 
- Menerima dana-dana atas transaksi berhasil  yang sementara ditampung di rekening 

Perseroan ke rekening Merchant paling cepat 1 (satu) hari (paling lambat 3 hari untuk 

antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu.  
Apabila terdapat perbedaan perhitungan dana yang diteruskan oleh Perseroan terhadap 
pencatatan transaksi dari WAM, maka Perseroan wajib melakukan review dan memberikan 
laporan mengenai perbedaan dana tersebut kepada WAM paling lambat 1 (satu) hari kerja 

setelah laporan perbedaan data diberikan oleh WAM. Perseroan dan WAM akan melakukan 
review atas perbedaan jumlah dan laporan tersebut dalam waktu maksimal 7 hari kerja. 
Apabila belum menemukan persetujuan atas perbedaan jumlah tersebut, maka Perseroan 

akan memberikan pembayaran terlebih dahulu kepada WAM atas jumlah yang berbeda 
tersebut, dan Perseroan dan WAM akan menyelesaikan dengan itikad baik untuk mencapai 
persetujuan jumlah dan laporan perbedaan dana tersebut.  

 

- Menerima penambahan atau pengurangan da na termasuk mengembalikan dana yang sudah 
diberikan apabila terdapat perbedaan perhitungan dana yang diteruskan oleh Perseroan 
terhadap pencatatan transaksi dari WAM, dengan jumlah sebagaimana disetujui antara  

Perseroan dan WAM dari hasil  review dan laporan yang diberikan oleh Perseroan paling 
lambat 1 (satu) hari kerja setelah jumlah dan laporan disetujui oleh Perseroan dan WAM. 

 
Kewajiban : 

 
- WAM wajib membayar biaya pembelian Cashlez One sesuai dengan kesepakatan yaitu 10 hari 

kerja terhitung sejak diterimanya invoice  dan faktur pajak. 
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- Memberikan akses dan technical support untuk melakukan integrasi antara Perseroan dan WAM 
untuk dapat menggunakan aplikasi Perseroan mPOS untuk transaksi permbayaran sesuai dengan 

kebijakan yang diberlakukan oleh WAM. 
 
- Rekening WAM yang digunakan untuk kepentingan penerusan transfer dana hanya akan 

menggunakan rekening yang terdaftar di Bank Mandiri atau sesuai dengan ketentuan Perjanjian 

Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM. 
 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan WAM dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 
dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Peseroan-WAM, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar 

kekuasaan Perseroan dan WAM untuk mengatasinya. 
 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 

secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Peseroan-WAM. 

 

- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari  kalender setelah  terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure 
wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 

dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM. 
 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM mengakibatkan tidak 

dianggapnya telah terjadi Force Majeure. 
 

Pengakhiran Perjanjian 

 
- Kecuali  ditentukan lain, Perseroan dan WAM berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 

Layanan Jasa Sistem Pembayaran Peseroan-WAM dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan Salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Peseroan-WAM; 
b) Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama 

Sistem Pembayaran Peseroan-WAM baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak 
dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan 

secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh Pihak lainnya; 
c) Salah satu pernyataan dan jaminan dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian 

Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM ternyata tidak benar atau menjadi tidak 

benar; 
d) Salah satu Pihak bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 
e)  Salah satu Pihak mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk melunasi/ 

membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 
f) Salah satu Pihak telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 

tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan atau 
g) Sebagian besar aset dari salah satu Pihak telah disita berdasarkan putusan pengadilan 

atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi kesanggupan 
salah satu Pihak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Peseroan-WAM. 
 

- Dalam hal Perseroan atau WAM berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 
Sistem Pembayaran Peseroan-WAM, maka Pihak yang menghendaki  tersebut wajib 
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memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari  kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Peseroan-WAM, dengan alasan yang jelas dan tepat. 
 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM tidak mempengaruhi  

hak dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan WAM yang masih harus dipenuhi  

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM. 
 
- Perseroan dan WAM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan -WAM 

dapat diakhiri oleh Perseroan dan WAM tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 
hakim/pengadilan. 

 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 

- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM dibuat, ditafsirkan berdasarkan 
dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 

 
- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari 

Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM, Peseroan dan WAM sepakat untuk 

menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai  mufakat.  
 
- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan WAM 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan diantara mereka kepada Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI.  
 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Peseroan dan WAM wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Peseroan-WAM kecuali ditentukan lain. 
 

Lain-lain 

 
Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan -WAM dianggap 
tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk ala san apa pun, maka Perjanjian 
Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-WAM akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari 

ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau  melanggar hukum  tersebut.  
 

j) Perjanjian Kerjasama Jasa Sistem Pembayaran No. 082/PKS/CASHLEZ/IX/2018  tanggal  
3 Oktober 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan 

dengan PT Mandiri Lintasbuana Cakrawala (“MLC”) untuk selanjutnya disebut sebagai  
(“Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC”), yang mengatur hal -hal sebagai 
berikut: 

 
Objek Perjanjian 
 
Perseroan akan menyediakan sistem pembayaran untuk MLC berupa aplikasi Perseroan berupa 

Reader/dongle (mPOS) yang akan digunakan oleh MLC untuk bertransaksi menggunakan kartu 
debit dan kartu kredit, dan transaksi digital lainnya yang terdapat di platform Perseroan, 
termasuk jasa pemeliharaan (maintenance system) selama Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Perseroan-MLC berlangsung. 
 
Jangka Waktu Perjanjian 
 

Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC berlaku efektif sejak tanggal 
ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC, yakni tanggal  
3 Oktober 2018, dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan Perseroan dan MLC. 
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Biaya  
 

- Perseroan tidak membebankan layanan integrasi kepada MLC. 
 
- MLC wajib menanggung biaya pembelian card Reader (mPOS Perseroan) sebagai berikut : 

a. Cashlez mPOS Wisepad 2 (tanpa printer) yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta l ima 

ratus ribu Rupiah). 
b. Cashlez mPOS Wisepad 2+ (dengan printer) yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga 

ratus ribu Rupiah) 
* Biaya tersebut termasuk PPn 10%. 

* Spesifikasi terlampir 
* Pembelian dengan kuantitas minimal 30 pcs 
 

- MLC wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu 
terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan Layanan dalam bentuk MLC 
Discount Rate (MDR), sebagai berikut: 
a. Visa / Master / JCB 2% 

b. Debit Card GPN (Off Us) 1% 
c. Debit Card GPN (On Us) 0.15% 
d. T-Cash 1% 

e. YAP! 2% 
f. DIMO 1.60 % 
g. Debit Transfer I Bil ler Free 
h. Installment Mandiri 3 Bulan 3.00% 

i. Installment Mandiri 6 Bulan 6.00% 
j. Installment Mandiri 12 Bulan 7.00% 

 
- Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan Settlement 

 Rekening tujuan rekening Bank Mandiri tidak dikenakan biaya. 

 
- Settlement Pembayaran Transaksi  

Adapun Settlement pembayaran transaksi ke MLC dilakukan H+1 

 Berlaku semua bank : Senin-Jumat, kecuali hari Sabtu, Minggu dan Libur nasional  

 Bank Mandiri & BCA : Senin-Sabtu, kecuali hari Minggu dan Libur Nasional  

 
- Pajak-pajak yang ada atau yang akan ada akibat dari Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Perseroan-MLC akan ditanggung oleh masing-masing Perseroan dan MLC, 
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 
 
Hak Perseroan: 

 
- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan sesuai Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Perseroan-MLC. 

 
- Perseroan berhak melakukan penangguhan dana sementara dan/atau selamanya atas 

transaksi MLC apabila diketahui telah terjadi transaksi yang dilarang oleh Perseroan dalam 
Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC, yang mana aktivitas transaksi yang 

dilarang dan berpotensi adanya Chargeback dan/atau sanggahan transaksi dari pihak bank 
pemroses kartu maupun pemilik kartu melalui persetujuan dan/atau tanpa persetujuan dari 
MLC. 

 

- Melakukan proses pengurangan dana transaksi dari MLC apabila terjadi transaksi refund 
sesuai konfirmasi dari pihak Bank. 
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- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office MLC bilamana 
terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan, Aktivitas 

Transaksi Yang Dilarang dan/atau sanggahan transaksi dari pihak bank pemroses kartu 
maupun dari pemilik kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari MLC. 

 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 
dikonfirmasikan ke MLC untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk MLC.  

 
- Perseroan akan memperlakukan semua MLC Perseroan pada umumnya dengan mengikuti 

term and condition MLC tersebut. 
 

Kewajiban Perseroan: 

 
- Menyediakan Layanan Sistem mPOS. 
 
- Menyediakan layanan integrasi dan technical support untuk kerjasama dengan MLC. 

 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund yang telah disetujui oleh MLC. 
 

- Memberikan konfirmasi atas chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada 
MLC. 

 
- Membantu dalam penggantian unit apabila terjadi kerusakan dalam masa garansi, masa 

garansi yang dimaksud adalah masa garansi 1 tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian. 
 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang sementara ditampung di rekening 

Perseroan ke rekening MLC paling cepat 1 (satu) hari kerja (paling lambat 3 hari kerja untuk 

antisipasi pembayaran tertunda dari  Bank) setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu. 
 
- Memberikan laporan transaksi kepada MLC baik transaksi berhasil dan/atau transaksi gagal. 

 
- Memberikan akses bagi MLC untuk masuk ke portal mPOS Perseroan. 
 
- Menyediakan User ID bagi MLC untuk akses mPOS Perseroan. 

 
- Perseroan wajib meneruskan dana-dana dari setiap transaksi berhasil  yang telah ditampung 

di Rekening Perseroan paling cepat 1 (satu) hari kerja (paling lambat 3 hari kerja untuk 
antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah transaksi dil akukan oleh Pemegang Kartu 

ke rekening MLC. 
 
- Perseroan wajib mengirimkan perangkat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perseroan 

menerima permintaan tertulis untuk pembelian mPOS dari MLC dengan sistem pembayaran 
tempo 30 hari kerja, dan dengan kondisi perangkat yang sudah siap untuk digunakan. 

 
- Apabila MLC dapat membuktikan bahwa MLC tidak pernah melakukan transaksi menjual 

voucher membership, tarik tunai kartu kredit, penipuan mengatasnamakan dari Bank, 
pencucian uang, pemalsuan transaksi dan/atau menggunakan kartu palsu untuk melakukan 
transaksi dan/atau transaksi yang berpotensi terjadinya charge back dan sejenisnya, 

Perseroan wajib meneruskan dana transaksi tersebut kepada rekening MLC  segera. 
 
- Perseroan wajib menjaga kerahasiaan data, materi dan infor masi yang diberikan oleh MLC 

kepada pihak lain manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari MLC.  
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Hak dan Kewajiban MLC 
 

Hak MLC: 
 

- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat dalam masa garansi, 
apabila perangkat mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat 

menyebabkan perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh MLC . 
 
- Mendapatkan layanan integrasi dan technichal support dari Perseroan. 
 

- Mendapatkan perbaikan untuk perangkat rusak sebagian yang meliputi kerusakan perangkat 
secara teknikal dan mekanikal seperti kerusakan software. 

 

- Mendapatkan arahan dari Perseroan terkait dengan penggunaan perangkat kepada MLC. 
 
- Menerima laporan transaksi, baik transaksi berhasil  dan/atau transaksi gagal.  
 

- Mendapatkan akses untuk masuk ke portal Perseroan. 
 

Kewajiban MLC: 

 
- Memberikan akses dan technical support untuk melakukan integrasi antara Perseroan dan 

MLC untuk dapat menggunakan aplikasi Perseroan mPOS untuk transaksi pembayaran.  
 

- Melakukan pembelian perangkat mPOS Perseroan/card Reader yang akan digunakan oleh 
MLC. 

 
- Rekening MLC dan rekening binaan MLC yang digunakan harus menggunakan rekening yang 

terdaftar di Bank Mandiri. 
 
- Apabila perangkat yang yang digunakan oleh MLC mengalami kerusakan baik kerusakan 

software dan/atau kerusakan pabrikasi, MLC wajib segera memberitahukan kepada 
Perseroan secara tertulis dan menyerahkan perangkat tersebut kepada Perseroan dalam 
kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah MLC menemukan kerusakan pada perangkat. 

 

- MLC wajib menjaga kerahasiaan data, materi dan informasi yang diberikan oleh Perseroan 
kepada pihak lain manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Masing-masing Perseroan dan MLC dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Perseroan-MLC, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu 
kejadian di luar kekuasaan masing-masing Perseroan dan MLC untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 

wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 
secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Perseroan-MLC. 

 
- Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. pihak yang terkena Force Majeure 

wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC. 
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- Kelalaian dan/atau keterlambatan pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan 
secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender 

setelah terjadinya Force Majeure mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadi Force 
Majeure. 

 
Pengakhiran Perjanjian 

 
- Kecuali ditentukan lain Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC, salah satu 

Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Jasa Sistem Pembayaran dengan 
pemberitahuan tertulis, apabila: 

a. Perseroan atau MLC bermaksud mengakhiri Perjanjian; 
b. Perseroan atau MLC tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 

Kerjasama Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-MLC baik sebagian maupun seluruhnya 

dan pihak dimaksud tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah 
diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya; 

c. Perseroan atau MLC bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadi lan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; 

d. Perseroan atau MLC mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk 
melunasi/membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 

e. Perseroan atau MLC telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang 
tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan atau 

f. Sebagian besar aset dari Perseroan atau MLC telah disita berdasarkan putusan 
pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan memp engaruhi 

kesanggupan salah satu Pihak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC.  

 
- Dalam hal Perseroan atau MLC berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Jasa 

Sistem Pembayaran Perseroan-MLC, maka pihak yang menghendaki tersebut wajib 
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Perseroan-MLC; 
 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC tidak mempengaruhi 

hak dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan atau MLC yang masih harus dipenuhi 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC; 
 
- Perseroan dan MLC untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC dapat 

diakhiri oleh Perseroan dan MLC tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan 
hakim/pengadilan. 

 

Lain-Lain 
 

- Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC 
dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apa pun, 

maka Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC akan tetap berlaku 
sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau 
melanggar hukum tersebut. 

 
- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC dibuat dan ditafsirkan berdasarkan 

dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari 
Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Perseroan-MLC, Perseroan dan MLC sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat.  
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- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan MLS 
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan diantaranya kepada Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI. 
 

k) Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran No. 085/PKS/CASHLEZ/XI/2018 tanggal 15 
November 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan 

dengan BTPN, sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Kesatu Terhadap Perjanjian 
Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran No. 001/ADD/CASHLEZ/XI/2019 tanggal  
31 Oktober 2019, (untuk selanjutnya secara bersama -sama akan disebut sebagai “Perjanjian 
Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN”), yang mengatur hal -hal sebagai 

berikut: 
 

Objek Perjanjian 

 
Perseroan dan BTPN telah setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Layanan 
Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN, yang mana ruang lingkup Perjanjian Kerjasama 
Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN adalah sebagai berikut: 

 
- Perseroan akan menyediakan sistem pembayaran untuk Merchant. Sistem pembayaran yang 

dimaksud adalah perangkat dan layanan yang akan digunakan oleh Merchant untuk 

bertransaksi menggunakan APMK, dan transaksi pembayaran digital lainnnya melalui aplikasi 
yang disediakan oleh BTPN untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan, pencatatan 
pengeluaran bisnis, pencatatan produk dan menampilkan informasi usaha kepada Merchant 
(“aplikasi”) 

 
- Perseroan akan menyediakan semua layanan terkait perangkat beserta jasa pemeliharaan 

(maintenance system) selama Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran 
Perseroan-BTPN berlangsung. 

 
- BTPN menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Merchant untuk melakukan 

penerimaan pembayaran melalui perangkat yang disedia kan oleh Perseroan. 

 
- BTPN memfasil itasi Merchant untuk memperoleh informasi, melakukan pembelian, 

melakukan registrasi dan melakukan penanganan keluhan terhadap layanan yang 
selanjutnya akan diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Perseroan. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 
- Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN berlaku efektif sejak 

tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran 
Perseroan-BTPN. 

 

- Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroa n-BTPN berlaku 1 (satu) 
tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran 
Perseroan-BTPN dan berlaku otomatis perpanjangan apabila tidak ada pemberitahuan untuk 
pengakhiran Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 

Hak-hak Perseroan: 
- Mendapatkan pembayaran dari Merchant atas uang penjualan sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN. 
 

- Perseroan berhak melakukan penangguhan dan atau penolakan terhadap pendaftaran yang 
dilakukan oleh Merchant melalui aplikasi. 
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- Perseroan berhak melakukan penangguhan dana sementara dan/atau selamanya atas 
transaksi Merchant apabila diketahui telah terjadi transaksi yang dilarang oleh Perseroan 

dalam aktivitas transaksi yang dilarang dan berpotensi adanya chargeback dan/atau 
sanggahan transaksi dari pihak bank pemroses kartu maupun pemilik kartu melalui 
persetujuan dan/atau tanpa persetujuan dari pihak Merchant. 

 

- Melakukan proses pengurangan dana transaksi dari Merchant apabila terjadi transaksi refund 
sesuai konfirmasi dari pihak Bank. 

 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office Merchant 

bilamana terdapat dan/atau berpotensi mel akukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan 
dalam aktivitas transaksi yang dilarang dan/atau sanggahan transaksi dari pihak bank 
pemroses kartu maupun dari pemilik kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari pihak 

Merchant. 
 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 

dikonfirmasikan ke Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 
Merchant. 

 

- Area pemasaran BTPN tidak terbatas wilayah di dalam Republik Indonesia. 
 
- Perseroan akan memperlakukan semua Merchant Perseroan pada umumnya dengan 

mengikuti term and condition Merchant tersebut. 

 
Kewajiban-kewajiban Perseroan: 

 
- Menyediakan Layanan Sistem mPOS. 

 
- Menyediakan layanan integrasi dan technical support untuk kerjasama dengan BTPN. 
 

- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund yang telah disetujui oleh Merchant. 
 
- Memberikan konfirmasi atas chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada 

Merchant. 

 
- Membantu dalam penggantian perangkat apabila terjadi kerusakan dalam masa garansi, 

masa garansi yang dimaksud adalah masa garansi 1 tahun yang dihitung sejak tanggal 
pembelian. 

 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang sementara ditampung di rekening 

Perseroan ke rekening Merchant paling cepat 1 (satu) hari kerja (paling lambat 3 hari kerja 

untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang 
Kartu. 

 
- Memberikan laporan transaksi kepada Merchant baik transaksi berhasil  dan/atau transaksi 

gagal. 
 
- Memberikan akses bagi Merchant untuk masuk ke portal mPOS CASHLEZ. 

 
- Menyediakan User ID bagi Merchant untuk akses mPOS Perseroan. 
 
- Perseroan akan melakukan pengiriman perangkat ke alamat yang sudah diinformasikan 

Merchant melalui form registrasi. 
 
- Perseroan akan memberikan persetujuan terlebih dahulu untuk setiap pengajuan materi 

promosi atau alat pendukung penjualan dan pemasaran dari BTPN. 
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- Proses registrasi Merchant bisa dilakukan dengan melalui aplikasi melalui integrasi registrasi 
atau manual registrasi dimana Merchant melakukan pengisian data pada form aplikasi secara 

manual dengan melampirkan kelengkapan data pengajuan Merchant melalui email ke 
support@cashlez.com. 

 
- SLA pengajuan Merchant dari kelengkapan dokumen yang diterima oleh Perseroan adalah 

paling cepat 3 hari kerja, dan maksimal 10 hari kerja. 
 
- Keluhan Merchant, Merchant bisa menginformasikan terkait kendala baik transaksi, maupun 

perangkat dengan menghubungi secara langsung, baik melalui email di 

support@cashlez.com atau menghubungi nomor keluhan di 021-29860750 atau whatsapp ke 
nomor 081-1189055. 

 

- SLA keluhan Merchant paling cepat akan di selesaikan pada hari yang sama (same day) paling 
lama 3 hari kerja. 

 
Hak dan Kewajiban BTPN 

 
Hak-hak BTPN: 

 

- Mendapatkan layanan integrasi dan technichal support dari Perseroan. 
 
- Mendapatkan informasi mengenai perubahan layanan, teknikal terkait integrasi sistem 

maupun hal-hal yang terkait dengan produk dan layanan Perseroan sebelum dilakukan 

perubahan tersebut diimplementasikan. 
 
- Memberikan informasi secara detail  mengenai proses pendaftaran Merchant, operasional, 

batasan produk dan layanan, settlement, penanganan keluhan, status penanganan keluhan 

yang disampaikan oleh Merchant melalui BTPN dan informasi yang sekiranya diperlukan 
untuk menunjang kerjasama. 

 

- Menerima laporan transaksi, baik transaksi berhasil  dan/atau transaksi gagal.  
 
- Menyiapkan dokumentasi dan teknis integrasi yang telah disepakati yaitu: 

a) Setelah EDC dikirimkan kepada Merchant maka Perseroan akan membuat fi le yang berisi 

user name dan EDC s/n untuk disimpan di database BTPN sesuai format (json/xml/csv)  
b) BTPN akan mengambil fi le tersebut ke SFTP Perseroan untuk di update di database 

Merchant yang tersimpan di BTPN. 
 

- Mendapatkan akses untuk masuk ke portal Perseroan. 
 

Kewajiban-kewajiban BTPN: 

 
- Memberikan akses dan technical support untuk melakukan integrasi antara Perseroan dan 

BTPN untuk dapat menggunakan aplikasi Perseroan, mPOS untuk transaksi permbayaran. 
 

- Membantu meningkatkan jumlah Merchant yang melakukan pembelian produk dan layanan 
Perseroan melalui program bersama atau program lain yang akan di definisikan secara 
terpisah. 

 
Biaya-biaya 

 
- Perseroan tidak membebankan layanan integrasi kepada BTPN. 

 
- Merchant wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu 

terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan layanan dalam bentuk 
Merchant Discount Rate (“MDR”), sebagai berikut: 
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a) Debit Card (off us) 2% 
b) Debit Card GPN (Off Us) 1% 

c) Debit Card GPN (On Us) 0.15% 
d) Credit Card (Visa/Master/JCB) 2% 
e)  T-Cash 1% 
f) YAP 2% 

g) DIMO 1.60% 
h) Debit Transfer / Bil ler Free 
i) Installment Mandiri 3 Bulan 3.00% 
j) Installment Mandiri 6 Bulan 6.00% 

k) Installment Mandiri 12 Bulan 7.00% 
l) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan Settlement 
m)  Rekening tujuan rekening Bank Mandiri dan BTPN (apabila dikemudian hari Perseroan 

telah membuka rekening settlement di BTPN) : Tidak dikenakan biaya 
 

- Settlement pembayaran transaksi: 
Adapun settlement pembayaran transaksi ke Merchant dilakukan H+1 

 Berlaku untuk Semua Bank : Senin - Jumat, kecuali hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional 

 Bank Mandiri & BCA : Senin - Sabtu, kecuali hari Minggu dan Libur Nasional  

 
- Rekonsiliasi Claim Cashback dan Incentive 

Adapun untuk claim cashback dan incentive dilakukan per bulan, sesuai tanggal yang 
disepakati  

 
- Pajak-pajak yang ada atau yang akan ada akibat dari Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa 

Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN akan ditanggung oleh Perseroan dan/atau BTPN, sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN berlaku 1 (satu) 
tahun sejak ditandatanganinya Perjanjia n Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran 
Perseroan-BTPN dan berlaku otomatis perpanjangan apabila tidak ada pemberitahuan untuk 

pengakhiran Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan -BTPN. 
 
- Perseroan dan BTPN akan melakukan evaluasi atas kerjasama yang tertuang dalam Perjanjian 

Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN sebelum masa perpanjangan 

otomatis. 
 
- Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran 

Perseroan-BTPN, Perseroan atau BTPN berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 

Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau BTPN bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem 

Pembayaran Perseroan-BTPN; 

b) Perseroan atau BTPN tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN baik sebagian maupun 
seluruhnya dan Perseroan atau BTPN tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut 
setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali  oleh Perseroan atau BTPN; 

c) Perseroan atau BTPN bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; 

d) Perseroan atau BTPN mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk melunasi/ 
membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 

e)  Perseroan atau BTPN telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran hutang ke pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang tersebut telah disetujui oleh pengadilan; dan/atau 

f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau BTPN telah disita berdasarkan putusan 
pengadilan atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi 
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kesanggupan Perseroan atau BTPN melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN. 

 
- Dalam hal Perseroan atau BTPN berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 

Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN, maka Perseroan atau BTPN yang 
menghendaki tersebut wajib memberitahukan kepada Perseroan atau BTPN secara tertulis 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya 
Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN; 

 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan -BTPN tidak 

mempengaruhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan BTPN yang masih 
harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran 
Perseroan-BTPN; 

 
- Perseroan dan BTPN sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran 
Perseroan-BTPN dapat diakhiri oleh Perseroan dan BTPN tanpa terlebih dahulu mendapatkan 

keputusan hakim/pengadilan. 
 

Aktivitas Transaksi Yang Dilarang 

 
Perseroan melarang untuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 

 
- Perbuatan yang melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/2012 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). 
 
- Menjual barang dan/atau jasa yang melanggar hukum dan/atau peraturan per undang-

undangan yang berlaku di Indonesia (teroris, narkoba, tarik tunai, pencucian uang, penipuan, 

pemalsuan). 
 
- Melakukan pembagian nilai transaksi (split transaksi) baik menggunakan kartu yang sama 

dan/atau kartu yang lainnya. 
 
- Mengalihkan Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN kepada 

pihak manapun tanpa izin dari Perseroan. 

 
- Memindahtangankan/meminjamkan perangkat/Reader/sistem mPOS Perseroan ke pihak 

lainnya tanpa seijin dari Perseroan. 
 

- Seluruh transaksi yang tidak sah dan/atau yang tidak diakui dan/atau disanggah oleh 
Pemegang Kartu Bank dan/atau Bank akan menjadi beban dan tanggung jawab pihak 
Merchant. 

 
- Mendokumentasikan dan/atau menyimpan data Pemegang Kartu Bank dalam bentuk 

apapun dan untuk kepentingan apapun. 
 

- Seluruh bentuk transaksi kartu yang mengatasnamakan Bank dan/atau program dari Bank 
tanpa adanya perjanjian dan/atau kesepakatan terlebih dahulu dengan Bank. 

 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Perseroan dan/atau dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 
dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa 

Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure 
yaitu kejadian diluar kekuasaan Perseroan dan/atau BTPN untuk mengatasinya. 
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- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, 
wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, 

secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem 
Pembayaran Perseroan-BTPN. 

 
- Apabila terjadi Force Majeure maka Perseroan atau BTPN yang terkena Force Majeure wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan atau BTPN selambat-lambatnya dalam 
waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure. Perseroan atau BTPN apabila 
terkena Force Majeure wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali 
kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Ja sa Sistem Pembayaran 

Perseroan-BTPN. 
 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan 

secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya 
Force Majeure mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadi Force Majeure. 

 
Hukum Yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan 

 
- Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN dibuat, ditafsirkan 

berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 

 
- Apabila terjadi perseli sihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari 

Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN, Perseroan dan BTPN 
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai 

mufakat. 
 
- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan BTPN 

untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka kepada Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (“BANI”) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI. 
 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan BTPN wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa 
Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN kecuali ditentukan lain. 

 
Lain-lain 

 
Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-
BTPN dianggap tidak sah, tidak dapat di laksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apa pun, 
maka Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Perseroan-BTPN akan tetap berlaku 

sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau 
melanggar hukum tersebut. 

 

4) Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa EDC Chaslez Antara Perseroan dengan PT Bank Negara 
Indonesia (Perseroa), Tbk. 

 
Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa EDC Chaslez No. EBK/5.1/074/PKS/2019 tanggal 29 Juli  2019, 

dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) (BNI”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian 
Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 

 
- Perseroan menyewakan mesin Card Reader Cashlez dengan jenis WisePad 2 WisePad 2+ dan 

Sunmi PI (selanjutnya disebut "Mesin") dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana terlampir 
atau sesuai dengan permintaan BNI berdasarkan surat terpisah yang merupakan satu kesatuan 
dengan Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI dalam keadaan baik dan orisinil  kepada 
BNI. 
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- Perseroan akan menyerahkan Mesin dimaksud ke lokasi gedung/toko yang sudah ditentukan 

oleh BNI. 
 
- Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan dan menjamin bahwa Mesin yang disewakan 

kepada BNI adalah Mesin yang sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam lampiran 

Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian dengan 
spesifikasi di lampiran, maka Perseroan akan bertanggung jawab secara penuh terhadap 
kerugian, klaim, gugatan dan tuntutan hukum yang mungkin muncul di kemudian hari.  

 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak 

tanggal 29 Juli  2019 dan berakhir pada tanggal 29 Juli  2022. 
 
- Apabila dikehendaki oleh Perseroan dan BNI, Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI dapat 

diperpanjang dengan menyesuaikan pada ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati oleh 

dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari BNI kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 
(satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI. 

 

- Apabila dalam jangka waktu 15 (l ima belas) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Sewa 
Menyewa EDC Perseroan-BNI berakhir, dan Perseroan belum menerima pemberitahuan tertulis 
dari BNI, maka Perseroan wajib meminta konfirmasi secara tertulis kepada BNI mengenat 
kemungkinan perpanjangan atau penghentian Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 

 
- Perseroan berkewajiban untuk menempatkan dan memasang Mesin di lokasi gedung/toko 

yang sudah ditentukan oleh BNI dalam kondisi siap pakai. 
 
- Perseroan berkewajiban memastikan bahwa Mesin dapat bekerja dan berfungsi dengan 

baik, serta berkewajiban untuk memperbaiki atau menggant 1 dengan unit Mesin yang 
baru apabila Mesin tidak bekerja, rusak atau tidak berfungsi secara maksimal. 

 
- Apabila mesin tidak berfungsi sebagaimana ayat (2) tersebut di atas, maka Perseroan 

akan mengganti dengan mesin pengganti paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja untuk 
Jakarta, dan untuk diluar Jakarta paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja. 

 
- Perseroan berkewajiban untuk menyediakan pegawai (person incharge) terkait Mesin 

yang dapat setiap saat hadir untuk melakukan perbaikan dan/atau menangani komplain 
dan/atau memberikan penjelasan terkait Mesin. 

 

- Perseroan berkewajiban untuk melengkapi diri  dengan peralatan dan/atau perlengkapan yang 
diperlukan untuk melakukan pemasangan sebagaimana dimaksud di atas . 

 
- Perseroan berhak menerima pembayaran sewa pada waktu yang telah ditentukan. 

 
- Perseroan berhak memiliki Mesin kembali dalam keadaan baik setelah masa sewa selesai. 
 

- Perseroan menjamin BNI bahwa selama BNI menyewa Mesin, maka BNI tidak akan 
mendapat gangguan dari Pihak manapun juga. 

 
- Perseroan menjamin tidak akan Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI kepada pihak 

manapun juga kecuali dengan persetujuan BNI. Perseroan berkewajiban menyediakan 
tenaga operator dan suku cadang/sparepart Mesin. 

 
- Perseroan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan secara rutin dan memadai sehingga 
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Mesin dapat beroperasi/berjalan dengan baik dan maksimal. 
 

- Perseroan menjamin bahwa Mesin yang disewakan kepada BNI adalah diperoleh dan/atau 
dimiliki secara sah dan tidak melawan hukum, tidak melanggar peraturan perundang-undangan 
yang berlaku sehingga membebaskan Perseroan dari  segala kerugian, klaim, gugatan dan 
tuntutan hukum yang mungkin muncul  di  kemudian hari  yang berhubungan status kepemilikan 

Perseroan atas mesin yang disewakan. 
 
- Perseroan berkewajiban menjamin bahwa aplikasi dan server perangkat yang dipasang sudah 

bersertifikasi  dan diuji  coba sesuai dengan standar yang berlaku. 

 
Hak dan Kewajiban BNI 

 

- BNI berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi Mesin selama masa sewa, 
hingga Mesin tersebut diserahkan kembali ke Perseroan. 

 
- BNI berkewajiban untuk  membayar  harga  sewa  kepada  Perseroan. 

 
- BNI berhak untuk mengoperasikan Mesin secara  wajar dan sesuai petunjuk pemakaian (Manual) 

Card Reader Cashlez dimaksud. 

 
- BNI memperoleh jaminan dari Perseroan terkait keamanan, kehandalan dan kelancaran Mesin 

pada saat digunakan BNI. 
 

- BNI berhak memperoleh pemeliharaan/perawatan dari Perseroan secara berkala terhadap Mesin 
yang digunakan BNI. 

 
- BNI berkewajiban untuk menyerahkan kembali Mesin pada kondisi dan fungsinya semula dalam 

keadaan baik setelah masa sewa selesai ke lokasi yang di tentukan oleh Perseroan. 
 
- BNI berhak untuk dibebaskan oleh Perseroan  dari  segala kerugian, klaim, gugatan dan/atau 

tuntutan akibat ketidakhandalan, ketidaklancaran, kerusakan danlatau tidak maksimalnya Mesin 
selama digunakan BNI setelah dilakukan evaluas i terlebih dahulu oleh Perseroan dan terbukti 
secara sah bahwa Mesin tersebut rusak dan/atau tidak berjalan sesuai fungsinya. 

 

- BNI memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan evaluasi terkait efektivitas kinerja Mesin 
dan/atau Perseroan setiap 2 (dua) bulan sekali, dan terhadap evaluasi ini Perseroan wajib 
memberikan segala informasi serta data yang diperlukan demi kelangsungan evaluasi.  

 

- BNI berkewajiban meminta persetujuan secara tertulis kepada Perseroan apabila Mesin 
dimaksud dipindahkan dan/atau dioperasikan di luar wilayah gedung/toko yang sebelumnya 
telah disepakati Perseroan dan BNI, dan BNI berkewajiban untuk menanggung/membayar segala 

bentuk biaya yang timbul akibat pemindahan Mesin. 
 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 

- Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan yang disebabkan oleh kejadian-
kejadian di luar kendali atau kekuasaan dari Perseroan dan BNI yang merintangi atau 
menghalangi Pihak tersebut dalam menjalankan kewajibannya memenuhi Perjanjian Sewa 

Menyewa EDC Perseroan-BNI, seperti: 
a) Gempa bumi, taufan, banjir, kebakaran, tanah longsor dan wabah penyakit.  
b) Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan dan Kebijaksanaan Pemerintah di 

bidang Moneter. 

c) Kejadian-kejadian lain di luar kemampuan dan kekuasaan dari Perseroan atau BNI. 
 

- Dalam hal Force Majeure yang sebagaimana dimaksud dalam terjadi, maka Pihak yang terkena 
Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 7 
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(tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure dan diterangkan secara resmi oleh pejabat 
pemerinta yang berwenang mengeluarkannya. 

 
- Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang terkena Force Majeure dalam memenuhi kewajiban 

memberitahukan seperti sebagaimana dimaksud di atas, mengakibatkan tidak diakuinya 
peristiwa, sebagai peristiwa Force Majeure oleh Pihak lainnya. 

 
- Kejadian-kejadian Force Majeure dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yang terkena Force Majeure apabila terpenuhi, dimana 
perpanjangan waktu tersebut akan dibicarakan atau dimusyawarahkan lebih lanjut oleh 

Perseroan dan BNI yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya disetujui bersama. 
 
- Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh Perseroan atau BNI sebagai akibat terjadinya 

Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab Pihak lainnya. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Dengan menyampingkan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI, BNI 
dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI secara sepihak sepanjang 
menurut penilaian dan/atau evaluasi BNI telah terdapat cukup alasan yang dapat dibuktikan 

secara hukum, bahwa Mesin tidak bekerja maksimal dan/atau secara bisnis tidak efektif dalam 
menunjang bisnis BNI dan/atau ditemukan adanya pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka BNI dapat mengajukan pemberitahuan 
secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran perjanjian dilakukan 

kepada Perseroan. 
 
- BNI atau Perseroan dianggap telah melakukan pelanggaran atas Perjanjian Sewa Menyewa EDC 

Perseroan-BNI jika: 

a) Perseroan atau BNI tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lainnya berdasarkan 
Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI. 

b) Pemyataan dan jaminan yang diberikan oleh BNI atau Perseroan temyata tidak benar atau 

menyesatkan. 
c) Perseroan dibubarkan atau membubarkan diri  dan/atau dimohonkan pailit.  
d) Izin usaha atau izin-izin lain yang penting yang dimiliki oleh Perseroan dibatalkan atau 

dicabut oleh pihak yang berwenang. 

 
- Jika terjadi pelanggaran Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI oleh Perseroan atau BNI, 

maka pihak yang merasa haknya dilanggar akan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak yang 
melanggar dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan memberikan jangka waktu untuk 

memperbaiki pelanggaran tersebut. Jika pi hak yang melanggar tidak melakukan perbaikan 
sebagaimana ditentukan dalam surat pemberitahuan, maka atas pertimbangannyasepihak, pihak 
yang yang merasa haknya dilanggar dapat mengakhiri Perjanjian, dan pengakhiran tersebut 

berlaku pada saat pihak yang melanggar dinyatakan lalai oleh pihak yang merasa haknya 
dilanggar dalam suatu Surat Pemberitahuan Pengakhiran. 

 
- Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI dan Perseroan tidak 

mungkin lagi untuk melakukan prestasinya, namun jika Perseroan telah menerima pembayaran 
untuk Pekerjaan yang belum dilaksanakan/diselesaikan,maka Perseroan wajib mengembalikan 
pembayaran tersebut kepada BNI. Akan tetapi BNI wajib membayar/melunasi biaya kepada 

Perseroan untuk hasil  jasa/pekerjaan yang telah diter ima oleh BNI. 
 
- Dalam hal pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI, Perseroan dan BNI telah 

setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan pengadilan bagi pengakh iran Perjanjian. 
 

  



   
  

 

266 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 
 

- Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI dan penafsiran tunduk dan berlaku 
hukum Negara Republik Indonesia. 

 
- Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian Sewa Menyewa 

EDC Perseroan-BNI, akan diselesaikan oleh Perseroan dan BNI musyawarah untuk mencapai 
mufakat. 

 
- Apabila dengan cara musyawarah tidak mencapai mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari 

sejak timbulnya perselisihan, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan dilakukan melalui 
Pengadilan Negeri. 

 

- Perseroan dan BNI telah sepakat dan setuju untuk memilih domisil i  hukum yang umum dan tetap 
atas Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta 
Barat. 

 

Lain-Lain 
 
Apabila suatu ketentuan di dalam Perjanjian Sewa Menyewa EDC Perseroan-BNI dianggap tidak 

sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian Sewa 
Menyewa EDC Perseroan-BNI tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari  ketentuan yang dianggap 
tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut. 

 

5. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama  
 

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama Untuk 
Pembayaran No. 072/PKS/CASLEZ/XI/2019 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan 

bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT. Artajasa Pembayaran Elektronis 
(“ARTAJASA”), untuk selanjutnya disebut (“Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama 
Perseroan-ARTAJASA”), yang mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 
 
ARTAJASA dengan ini setuju dan sepakat untuk menyediakan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama 

serta memberikan akses bagi Perseroan untuk memanfaatkan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama 
dan Perseroan dengan ini setuju dan sepakat untuk mengimplementasikan dan memanfaatkan 
Layanan Transfer Melalui ATM Bersama pada Sistem Perseroan untuk kemudahan pelayanan bagi 
Pelanggan. 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

 

- Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA berlaku untuk periode 
selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, kecuali diakhiri lebih awal sesuai 
dengan ketentuan Pengakhiran Perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM 
Bersama Perseroan-ARTAJASA (“Jangka Waktu”). 

 
- Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, 

Perseroan dan ARTAJASA sepakat untuk melakukan evaluasi dan diskusi sehubungan dengan 

pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA dan 
sehubungan dengan keberlangsungan kerja sama setelah Jangka Waktu berakhir, yang mana 
dapat diinisiasi oleh Perseroan atau ARTAJASA dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya 
kepada Pihak lainnya. 

 
- Apabila dalam masa tenggang pemberitahuan sebagaimana di atas tidak ada pemberitahuan dari 

Perseroan atau ARTAJASA untuk tidak memperpanjang Masa Berlaku, maka Perseroan dan 
ARTAJASA sepakat bahwa Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama 
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Perseroan-ARTAJASA diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya dan 
berlaku demikian untuk. 

 
Biaya-Biaya 
 
Biaya Layanan 

 
Biaya Layanan adalah biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada ARTAJASA atas 
pemanfaatan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama oleh Perseroan. Terdapat 2 (dua) macam Biaya 
Layanan: 

a) Biaya Set Up  
ARTAJASA tidak membebani Perseroan atas Biaya Set Up untuk implementasi Layanan Transfer 
Melalui ATM Bersama di sisi  Perseroan. 

 
b) Biaya Transaksi  

Biaya Transaksi adalah biaya yang dibebankan kepada Perseroan untuk setiap Transaksi berhasil  
dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 
Biaya Transaksi belum termasuk biaya transaksi transfer pada Jaringan ATM Bersama yang 
dibebankan kepada nasabah Bank yang tergabung dalam Jaringan ATM Bersama, dimana 

besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jaringan ATM Bersama. 
 
c) Biaya Pemanfaatan Jaringan Mitra  

Biaya Pemanfaatan Jaringan Mitra adalah biaya yang berhak ditagihkan oleh Perseroan kepa da 

ARTAJASA atas pemanfaatan jaringan yang dibuktikan dengan pencapaian volume transaksi per 
bulan dengan rincian sebagai berikut : 

 
Biaya Settlement 

 
- Biaya Settlement adalah biaya yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada ARTAJASA terkait 

Settlement ke Rekening Perseroan. Besaran Biaya Settlement yang dibebankan ARTAJASA sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia atau sesuai dengan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross 
Settlement (Sistem BI-RTGS). 

 
- Apabila Perseroan menggunakan bank yang sama dengan bank yang dimiliki ARTAJASA untuk 

Settlement, maka ARTAJASA tidak akan membebani Biaya Settlement kepada Perseroan. 
 

Ketentuan biaya-biaya: 
i . Biaya Transaksi dan Biaya settlement sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 

ii . Biaya Transaksi belum termasuk biaya Transaksi transfer ATM Bersama yang dibebankan kepada 
nasabah bank yang tergabung dalam ATM Bersama, dimana besarannya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di ATM Bersama. 

 
- Biaya Transaksi belum termasuk biaya Transaksi transfer ATM Bersama yang dibebankan kepada 

nasabah bank yang tergabung dalam ATM Bersama, dimana besarannya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di ATM Bersama. 

 
Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

Tanpa mengesampingkan hak-hak yang lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM 
Bersama Perseroan-ARTAJASA, PERSEROAN berhak untuk: 

 
- Mendapatkan dukungan, layanan dan bantuan dari ARTAJASA sehubungan dengan Layanan 

Transfer Melalui ATM Bersama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang d itetapkan dalam 
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA; 
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- Mendapatkan Laporan Transaksi atas setiap Transaksi yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam SPP; 

 
- Menggunakan nama/logo ATM Bersama untuk kebutuhan promosi/mar keting Layanan Transfer 

Melalui ATM Bersama sesuai panduan dari ARTAJASA; 
 

- Mendapatkan pembayaran pendapatan Perseroan dari ARTAJASA berdasarkan Settlement 
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan -
ARTAJASA; 

 

- Mendapatkan perlindungan hukum dan dibebaskan dari tanggung-jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh karena penyalahgunaan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama oleh ARTAJASA 
atau pihak lainnya yang bekerja sama dengan ARTAJASA; 

 
- Menghentikan koneksi dari Layanan Transfer Melalui ATM Bersama ke Sistem Perseroan sesuai 

dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan -ARTAJASA. 
 

Tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban yang lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama 
Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA, Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai 
berikut: 

 
- Menyediakan pusat komputer (host) dan perangkat pendukungnya yang dijadikan sebagai pusat 

komputer (host) Perseroan yang terhubung dengan Sistem Perseroan dan pusat komputer (host) 
ARTAJASA; 

 
- Menerima dokumen API (Aplication Programming Interface) dari ARTAJASA sebagai pedoman 

bagi Perseroan untuk melakukan pengembangan (development) sistem di pusat komputer (host) 
dan Sistem Perseroan; 

 
- Mengoperasikan Sistem Perseroan, sehingga Layanan Transfer Melalui ATM Bersama dapat 

digunakan dengan baik; 

 
- Memberikan wewenang kepada ARTAJASA untuk mengelola channel pembayaran yang 

terhubung dengan Bank dan Jaringan ATM Bersama; 
 

- Mematuhi SPP yang diberikan oleh ARTAJASA atas Layanan Transfer Melalui ATM Bersama; 
 
- Bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap barang/jasa dijual oleh Perseroan, serta atas segala 

Transaksi yang ditawarkan dan yang dilakukan oleh perlindungan hukum, mengganti -kerugian 

kepada Pelanggan dan tidak melibatkan ARTAJASA, sehubungan dengan kewajiban dan tanggung-
jawab PERSEROAN kepada Pelanggan tersebut, kecuali apabila kerugian yang diderita oleh 
Pelanggan disebabkan oleh layanan yang diberikan oleh ARTAJASA atau pihak lainnya yang 

bekerja sama dengan ARTAJASA; 
 
- Menggunakan sistem yang aman dan andal dalam pemanfaatan Layanan Transfer Melalui ATM 

Bersama; 

 
- Menerima dan mencatat segala bentuk keluhan dan laporan apapun dari Pelanggan yang 

berkaitan dengan Transaksi (di luar keluhan dan laporan terkait dengan kewajiban Perseroa n 

terhadap Pelanggan sebagaimana dimaksud di atas), serta menyampaikan keluhan dan laporan 
tersebut ke ARTAJASA untuk ditindaklanjuti oleh ARTAJASA sesuai dengan ketentuan pada SPP; 
dan 

 

- Memberikan izin kepada ARTAJASA untuk menggunakan nama/logo Perseroan sesuai kebijakan 
yang berlaku di Perseroan untuk kebutuhan promosi/marketing khusus atas promosi/marketing 
atas Layanan Transfer Melalui ATM Bersama sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA. 
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Hak dan Kewajiban ARTAJASA 

 
Tanpa mengesampingkan hak-hak yang lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM 
Bersama Perseroan-ARTAJASA, ARTAJASA berhak untuk: 

 

- Mendapatkan pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan Layanan Transfer Melalui ATM 
Bersama dari Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama 
Perseroan-ARTAJASA; 

 

- Bekerja sama dengan Bank yang tergabung dalam Jaringan ATM Bersama dalam rangka 
penerimaan Transaksi; 

 

- Bekerja sama dengan menunjuk suatu perusahaan yang terafil iasi dengan ARTAJASA, dengan 
sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan, untuk mewakili  ARTAJASA dalam 
pelaksanaan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM 
Bersama Perseroan-ARTAJASA. 

 
- Kerja sama dan penunjukan oleh ARTAJASA atas perusahaan terafil iasinya tersebut tidak 

mengurangi ataupun melepaskan tanggungjawab ARTAJASA untuk memenuhi hak dan 

kewajibannya, dan dengan demikian ARTAJASA tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan 
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA sesuai dengan syarat dan 
ketentuan di dalamnya. 

 

- Mendapatkan perlindungan hukum dan dibebaskan dari tanggung-jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh karena penyalahgunaan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama oleh Perseroan; 

 
- Menggunakan nama/logo Perseroan untuk kebutuhan promosi marketing sesuai kebijakan yang 

berlaku di Perseroan khusus untuk Layanan Transfer Melalui ATM Bersama sesuai dengan ruang 
lingkup yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan -
ARTAJASA; dan 

 
- Menghentikan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama sesuai dengan ketentuan dalam 

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA. 
 

Tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban yang lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama 
Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA, ARTAJASA memiliki kewaj iban dan tanggung-jawab 
yang pada pokoknya mencakup hal -hal sebagai berikut: 
- Memberikan dokumen dokumen API (Application Programming Interface) kepada Perseroan 

sebagai pedoman bagi Perseroan untuk melakukan pengembangan (development) sistem dalam 
pusat komputer (host) dan Sistem Perseroan; 

 

- Memberikan dukungan, layanan, dan bantuan sehubungan dengan Layanan Transfer Melalui 
ATM Bersama sesuai dengan SPP; 

 
- Memberikan Laporan Transaksi kepada Perseroan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam 

SPP; 
 
- Menetapkan SPP terkait dengan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama dalam Perjanjian 

Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA berikut dengan penyesuaian dan 
perubahannya; 

 
- Memberikan izin kepada Perseroan atas penggunaan nama/logo ATM Bersama untuk kebu tuhan 

promosi/marketing Layanan Transfer Melalui ATM Bersama sesuai panduan dari ARTAJASA; 
 
- Melakukan Settlement sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM 

Bersama Perseroan-ARTAJASA; dan 
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- Menggunakan sistem yang aman dan andal dala m pemberian Layanan Transfer Melalui ATM 

Bersama. 
 

Force Majeure (Keadaan Kahar) 
 

- Yang dimaksud Force Majeure adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Perseroan 
dan ARTAJASA yang secara langsung mengakibatkan Perseroan atau ARTAJASA atau Perseroan 
dan ARTAJASA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan 
ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA, termasuk namun tidak terbatas pada : gempa bumi, angin 

topan, banjir, kebakaran, ledakan, tanah longsor, angin, badai, sabotase, pemogokan umum, 
huru-hara, perang, dan pemberontakan. 

 

- Dalam hal terjadi Force Majeure, Pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure wajib 
memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya dengan 
melampirkan bukti secukupnya dan keterangan dari instansi Pemerintah yang berwenang 
mengenai terjadinya Force Majeure tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung 

sejak tanggal terjadinya Force Majeure tersebut. 
 
- Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana tersebut di atas dapat 

mengakibatkan Pihak yang tidak mengalami peristiwa Force Majeure berhak untuk tidak 
mengakui adanya peristiwa Force Majeure tersebut. 

 
- Setelah berakhirnya masa Force Majeure tersebut, Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut 

harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya Force 
Majeure tersebut. 

 
- Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud di atas, belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, 
maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh Pihak yang menerima 
pemberitahuan. 

 
- Semua kerugian yang diderita oleh Perseroan atau ARTAJASA sebagai akibat terjadinya Force 

Majeure tersebut bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya. 
 

- Dalam hal peristiwa Force Majeure berlanjut dan tidak dapat diperbaiki hingga 30 (tiga puluh) 
Hari Kalender, maka Pihak yang tidak mengalami Force Majeure berhak untuk mengakhiri 
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA dengan tunduk pada 
aturan yang di atur dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan -

ARTAJASA. 
 
- Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan -ARTAJASA 

berakhir sebagaimana dimaksud di atas, ternyata masih terdapat kewajiban yang belum 
diselesaikan oleh Perseroan atau ARTAJASA terhadap Pihak lainnya, maka syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan -
ARTAJASA akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh Pihak 

yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak lainnya. 
 

Larangan-Larangan 

 
- Perseroan dilarang untuk meminta, mencoba untuk meminta atau menggunakan cara apapun 

guna memperoleh atau menyimpan data-data perbankan dari, milik atau terkait dengan 
Pelanggan yang terbatas dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bers ama 

Perseroan-ARTAJASA. 
 
- Perseroan dan ARTAJASA dilarang untuk memberikan informasi palsu terkait dengan kerja sama 

yang dilakukan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan -ARTAJASA. 
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- Dalam hal terjadi perselisihan, maka masingmasing Pihak wajib untuk bekerja sama untuk 

memberikan informasi dan keterangan guna kepentingan investigasi. 
 
- Perseroan dan ARTAJASA dilarang menggunakan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama untuk 

tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hukum dan/atau untuk tujua n yang tidak sah. 

 
- Perseroan dan ARTAJASA wajib memberi perlindungan hukum, mengganti kerugian, dan tidak 

melibatkan/membebaskan Pihak lainnya sehubungan dengan terjadinya pelanggaran oleh 
Perseroan atau ARTAJASA. 

 
- Atas penggunaan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama yang disediakan ARTAJASA maka 

Perseroan dilarang untuk membebankan biaya tambahan (surcharge) atas Transaksi kepada 

Pelanggan. 
 
- ARTAJASA dilarang untuk menggunakan nama/logo Perseroan untuk tujuan selain daripada yang 

secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-

ARTAJASA. 
 
- Perseroan dilarang untuk menggunakan nama/logo ATM Bersama untuk tujuan selain daripada 

yang secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan -
ARTAJASA 

 
- Perseroan dilarang untuk mengintegrasikan Layanan Transfer Melalui ATM Bersama yang tidak 

sesuai dengan ketentuan SPP. 
 
- Perseroan dilarang menggunakan proxy yang tidak dikenal/tidak diketahui. 
 

- Perseroan dan ARTAJASA dilarang memfasil itasi virus apapun a tau program komputer yang dapat 
merusak, mengganggu, menghentikan atau mengambil alih sistem, data atau informasi yang ada 
dalam Layanan Transfer Melalui ATM Bersama. 

 
- Perseroan dan ARTAJASA dilarang menggunakan perangkat-perangkat yang dapat memonitor 

atau menyalin sistem Perseroan atau ARTAJASA atau Layanan Transfer Melalui ATM Bersama 
terkait dengan Perjanjian tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali dengan 

perangkat yang telah disepakati Perseroan dan ARTAJASA. 
 
- Perseroan dan ARTAJASA dilarang menggunakan perangkat atau software yang dapat 

mengganggu atau mencoba untuk menggangu sistem Pihak lainnya atau Layanan Transfer 

Melalui ATM Bersama. 
 

Pengakhiran Perjanjian 

 
- Perseroan atau ARTAJASA berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM 

Bersama Perseroan-ARTAJASA secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan, dalam hal:  

a) Pihak yang lain tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan 
ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA dan tidak memperbaikinya atau tidak melakukan 
tindakan pemulihan setelah diberikan 3 (tiga) kali  dari surat peringatan dari Pihak yang 

dirugikan dengan periode masing-masing surat peringatan adalah 10 (sepuluh) Hari Kerja; 
b) Pembubaran atau likuidasi Perseroan atau ARTAJASA, atau dinyatakan pailit atau berada 

dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap; 

c) Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak 
memungkinkan dilangsungkannya kerja sama menurut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan 
ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA; dan/atau 

d) lzin Perseroan atau ARTAJASA dicabut oleh Pemerintah atau Pihak yang berwenang. 
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- Apabila Perseroan atau ARTAJASA bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 
Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA sebelum berakhirnya Jangka Waktu karena 

sebab-sebab di luar sebagaimana dimaksud dalam di atas, maka Pihak yang berkeinginan untuk 
mengakhiri, berkewajiban memberikan pemberitahuan tertulis yang menyatakan maksudnya 
tersebut kepada Pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif diakhirinya Perjanjian 
Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA. 

 
- Apabila pada saat Perjanjian Kerjas ama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA, 

ternyata masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh Perseroan atau ARTAJASA 
kepada Pihak lainnya, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian 

Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA akan tetap berlaku sampai 
terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada 
Pihak lainnya. 

 
- Dalam hal Perseroan yang melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama 

Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA atau Perjanjian berakhir karena sebab dan 
alasan apapun, maka Perseroan wajib untuk segera, pada waktu diminta oleh ARTAJASA, 

mengembalikan segala dan semua perangkat dan barang-barang yang dimiliki atau dipasok oleh 
ARTAJASA (Jika ada); 

 

- Jika diminta oleh ARTAJASA, Perseroan wajib memberi izin masuk bagi petugas ARTAJASA untuk 
melakukan inspeksi atas perangkat dan barang milik ARTAJASA maupun membongkar dan 
mengambil kembali perangkat dan barang milik ARTAJASA, atas biaya tanggungan Perseroan. 

 

- Dalam hal pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan -
ARTAJASA, Perseroan dan ARTAJASA sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam 
Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan putusan pengadilan 
untuk pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan -

ARTAJASA. 
 

Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
- Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM 

Bersama Perseroan-ARTAJASA akan diselesaikan oleh Perseroan dan ARTAJASA secara 
musyawarah untuk mencapai mufakat. 

 
- Apabila Perseroan dan ARTAJASA tidak memperoleh penyelesaian menurut cara sebagaimana 

dimaksud di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pertemuan 
pertama dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud, maka Perseroan dan ARTAJASA 

sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. 

 

Lain-Lain 
 

- Perseroan tidak diperbolehkan mengalihkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama 
Perseroan-ARTAJASA tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ARTAJASA. 

 
- Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA tidak dapat dimodifikasi, 

diubah atau diperbaiki kecuali dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Perseroan dan 

ARTAJASA. 
 
-  Jika ada syarat atau ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama 

Perseroan-ARTAJASA yang tidak berlaku, melanggar hukum atau tidak mengikat menurut 

peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku, maka sejauh menyangkut 
ketentuan tersebut dianggap telah dihilangkan. Ketentuan lainnya yang tidak melanggar hukum 
dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama Perseroan-ARTAJASA tetap berlaku dan 
mengikat bagi Perseroan dan ARTAJASA. 
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6.  Perjanjian Pembelian Cashlez Reader Non Printer  
 

Perseroan telah sepakat menjalin kerjasama untuk pembelian Cashlez Reader Non Printer (“CR”) 
melalui skema Device Ownership Program (“DOP”), dengan beberapa pihak ketiga sebagai pembeli 
(“Pembeli CR”), diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

No.   
Pihak yg Bekerja 

sama 
Perihal 

Tanggal berlaku 
Nilai 

Dari  Hingga 

1. Roni Kurniawan 

Perjanjian untuk 

pembelian Cashlez 

Reader Non Printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema Device 

Ownership Program 

25-Feb-2019 25-Feb-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

2. 
Tania Andina 

Kardin 

Perjanjian untuk 

pembelian Cashlez 

Reader Non Printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema Device 

Ownership Program 

13-Mar-2019 13-Mar-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

3. 
Izzul haq 

Agustiansyah 

kerjasama untuk 

pembelian Cashlez 

Reader Non Printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema Device 

Ownership Program 

14-Mar-2019 14-Mar-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

4. Hernawan Adi  

kerjasama untuk 

pembelian Cashlez 

Reader Non Printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema Device 

Ownership Program 

22-Mar-2019 22-Mar-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

5. Juntiatun 

menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

cashlez Reader non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema Device 

Ownership Program 

22-Mar-2019 22-Mar-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

6. 
Nani Natalia 

Liyadi Lie 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema device 

ownership program 

pada event merchant 

gathering yang di 

laksanakan pada taggal 

28 meret 2019 dengan 

ketentuan free biaya 

28-Mar-2019 28-Feb-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 
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cicilan 1 bulan 

7. Pendi 

Kerjasama untuk 

pembelian Cashlez 

Reader Non Printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema Device 

Ownership Program 

01-Apr-2019 01-Apr-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

8. Budi Santoso 

Kerjasama untuk 

pembelian Cashlez 

Reader Printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema Device 

Ownership Program 

02-Apr-2019 02-Apr-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

9. Indra Setiawan 

Kerjasama untuk 

pembelian Cashlez 

Reader Non Printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema Device 

Ownership Program 

05-Apr-2019 05-Apr-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

10. Jazilarafat 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

Printer 1 unit dengan 

skema Device 

Ownership Program 

05-Apr-2019 05-Apr-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

11. Erick 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema Rent to 

Owned 

16-Apr-2019 16-Apr-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

12. Tri Prasetiyo 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema Rent to 

Owned 

16-Apr-2019 16-Apr-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

13. 
Rudi Firdaus 

Yusuf 

Pembelian Cashlez 

Reader Printer 2 unit 

Skema Rent to Owned 

12-Apr-2019 12-Apr-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

14. Sugeng Ariyadi  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema Rent to 

Owned 

22-Apr-2019 22-Apr-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 
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15. Agusman 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema Rent to 

Owned 

22-Apr-2019 22-Apr-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

16. Septica Marry Ful  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema Rent to 

Owned 

22-Apr-2019 22-Apr-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

17. 
PT Amana Berkah 

Mandiri  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

26-Apr-2019 26-Apr-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

18. Erwin 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

30-Apr-2019 30-Apr-2020 

12 x Cicilan Rp. 

100.000,- perbulan 

19. Erwin 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

30-Apr-2019 30-Apr-2021 

12 x Cicilan Rp. 

100.000,- perbulan 

20. Sugeng Prianto 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

03-Mei-2019 03-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

21. 
PT Kiranafary 

Proclas 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

06-Mei-2019 06-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

22. Lucky Anggriani  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

07-Mei-2019 07-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

23. Liem Hak Tjhai  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

10-Mei-2019 10-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 
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24. Liem Hak Tjhai  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

10-Mei-2019 10-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

25. 
Yohannes 

Prasetya 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

13-Mei-2019 13-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

26. 
Fonna Delfia 

Liman 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

13-Mei-2019 13-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

27. 
Fonna Delfia 

Liman 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

13-Mei-2019 13-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

28. Enrico Narawanta 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

16-Mei-2019 16-Mei-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

29. 
Muhammad 

Dardiri  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

23-Mei-2019 23-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

30. 
Leoni Maria 

Kristianti  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

24-Mei-2019 24-Mei-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

31. 
Vinna Natalia 

Wimpie Widjojo  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

24-Mei-2019 24-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

32. Ronald Bernadi  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

12-Jun-2019 12-Mei-2019 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 
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33. 
Heru Eka 

Antariksa 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

26-Jun-2019 26-Mei-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

34. Ronald Bernadi  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

17-Jun-2019 17-Jun-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

35. Mohamad Suripto 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

11-Jun-2019 11-Jun-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

 

36. 
Fendy Thomas 

Tjuwandi 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

19-Jun-2019 19-Jun-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

37. Rizky Mediantoro 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

01-Jul-2019 01-Jul-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

38. Ipan Arispani  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

05-Jul-2019 05-Jul-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

39. 
Ary Setya 

Adriyanto 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

10-Mei-2019 10-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

40. Ahmad Subekhi  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

14-Jun-2019 14-Jun-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

41. Riska Nurasiyah 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

09-Jul-2019 09-Jul-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

  



   
  

 

278 

42. 

Agustinus 

Kresnabudi 

Nindito 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

22-Mei-2019 22-Mei-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

43. Rudy Syahnaya 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

25-Jun-2019 25-Jun-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

44. 
Fauzia Githa 

Ayuandina 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

27-Mei-2019 27-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

45. Hady Ismanto 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

20-Jun-2019 20-Jun-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

46. Arie Liyono 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

30-Mei-2019 30-Mei-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

47. Anie Susantie 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

14-Jun-19 14-Jun-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

48. Muhammad Idris  

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

08-Jul-2019 08-Jul-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

49. 
Hana Salsabila 

Lubis 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

17-Jul-2019 17-Jul-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

50. Tia Agustia 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

11-Jul-2019 11-Jul-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 
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51. Agung Mulyana 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

02-Ags-2019 02-Ags-20 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

52. Gelar Dirgantara 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader Non 

printer sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

31-Jul-2019 31-Jul-2020 

- Dp Rp. 340.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

120.000,- perbulan 

53. Rajasa Herpatria 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

11-Jul-2019 11-Jul-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

54. Candra Fitrianita 

Menjalin Kerjasama 

untuk menyediakan 

Unit sesuai dengan 

kebutuhan dan 

permintaan dengan 

skema DOP 

05-Nov-2019 05-Nov-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

55. Grace Wulandari  

Menjalin Kerjasama 

untuk menyediakan 

Unit sesuai dengan 

permintaan dengan 

skema DOP 

03-Okt-2019 03-Okt-2020 

- Dp Rp. 300.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

125.000,- perbulan 

56. 

Novie 

Rumondang 

Irianty MR 

Menjalin Kerjasama 

untuk menyediakan 

Unit sesuai dengan 

kebutuhan dan 

permintaan dengan 

skema DOP 

31-Okt-2019 31-Okt-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

57. 
Oktavianto 

Listiohadi  

Menjalin Kerjasama 

untuk menyediakan 

Unit sesuai dengan 

kebutuhan dan 

permintaan dengan 

skema DOP 

28-Okt-2019 28-Okt-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

58. 
Fransiskus 

Julianto 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

26-Sep-2019 26-Mar-2020 

- Dp Rp. 750.000,- 

- 6 x Cicilan Rp. 

300.000,- perbulan 

59. Okky 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

23-Sep-2019 23-Sep-2020 

- Dp Rp. 500.000,- 

- 6 x Cicilan Rp. 

175.000,- perbulan 
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60. 
Nining Kusuma 

Ningsih 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

10-Okt-2019 10-Okt-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

61. Irwan Yusuf 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

30-Sep-2019 30-Sep-2020 

- Dp Rp. 500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

175.000,- perbulan 

62. Naharu 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

03-Sep-2019 03-Sep-2020 

- Dp Rp. 500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

175.000,- perbulan 

63. Nurasia 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

01-Okt-2019 01-Okt-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

64. Muhamad Nasrun 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

01-Okt-2019 01-Okt-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

65. 
Syamsudin Dg. 

Ngawing 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

06-Sep-2019 06-Sep-2020 

- Dp Rp. 500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

175.000,- perbulan 

66. 
Muhammad 

Fauzan A 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

01-Okt-2019 01-Apr-2020 

- Dp Rp.1.700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

360.000,- perbulan 

67. Fenty Tjandra 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

26-Sep-2019 26-Sep-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

68. Dandy Pasandha 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

08-Okt-2019 08-Okt-2020 

- Dp Rp. 500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

175.000,- perbulan 
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69. Juspita Jasin 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

03-Okt-2019 03-Okt-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

70. 
Popsi Rudi 

Hendriko 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

27-Sep-2019 27-Sep-2020 

- Dp Rp. 500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

175.000,- perbulan 

71. 
Muhamad 

Athoillah 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

04-Okt-2019 04-Okt-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

72. Megawati Ali  

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

11-Okt-2019 11-Okt-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

73. 
Muhammad Reza 

Sitio 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

23-Sep-2019 23-Sep-2020 

- Dp Rp. 300.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

125.000,- perbulan 

74. Novi Radius 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

08-Agu-2019 08-Agu-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

75. 
Nabilla 

Khoirunnisa 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

18-Sep-2019 18-Apr-2020 

- Dp Rp. 750.000,- 

- 6 x Cicilan Rp. 

300.000,- perbulan 

76. Kencana 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

13-Agu-2019 13-Agu-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

77. Ridwan 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

22-Agu-2019 22-Feb-2020 

- Dp Rp. 750.000,- 

- 6 x Cicilan Rp. 

300.000,- perbulan 
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78. Novi Radius 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

26-Jul-2019 26-Jul-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

79. Muhammad Rizki  

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

11-Sep-2019 11-Sep-2020 

- Dp Rp. 500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

175.000,- perbulan 

80. 
PT Magau 

Pakappa Jaya 

Menjalin kerjasama 

untuk menyediakan 

tipe dan jumlah unit 

sesuai permintaan 

dengan skema DOP 

06-Agu-2019 06-Agu-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

81. 
Susanto Hari 

Asmoro 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

06-Agu-2019 06-Agu-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

82. M Saeffudin 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

08-Agu-2019 08-Agu-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

83. 
Mochamad 

Firdaus 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

06-Agu-2019 06-Agu-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

84. 
Erwin 

Tjandinegara 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

09-Agu-2019 09-Agu-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

85. Subhan 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

06-Agu-2019 06-Agu-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

86. 
PT Energi Surya 

Terpadu 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

06-Agu-2019 06-Agu-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 
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87. Rian Sulaeman 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

26-Jul-2019 26-Jul-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

88. 

Adimas 

Muhammad 

Wibisana 

Menjalin kerjasama 

untuk pembelian 

Cashlez Reader printer 

sebanyak 1 unit 

dengan skema DOP 

24-Jun-2019 24-Jun-2020 

- Dp Rp. 700.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

150.000,- perbulan 

89. Candra Fitrianita 

Menjalin Kerjasama 

untuk menyediakan 

Unit sesuai dengan 

kebutuhan dan 

permintaan dengan 

skema DOP 

05-Nov-2019 05-Nov-2020 

- Dp Rp. 1.500.000,- 

- 12 x Cicilan Rp. 

200.000,- perbulan 

 
Dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  

 
Objek Perjanjian 
 

Perseroan dan Pembeli CR sepakat bahwa lingkup kerjasama Perjanjian DOP adalah Perseroan akan 
memberikan dukungan kepada Pembeli CR berupa: 

 
Sisi Perseroan : 

 
a) Perseroan akan menyediakan perangkat CR kepada Pembeli CR dengan jumlah sesuai dengan 

permintaan; 
b) Perseroan akan memberikan User ID untuk login ke aplikasi; 

c) Jangka waktu proses registrasi akan diverifikasi oleh bank Mandiri (maks. 3 hari kerja) dan untuk bank 
BNI (maks. 10 hari kerja), jika data yang diterima lengkap dan lolos verifi kasi dari pihak Perseroan; 

d) Perseroan memberikan skema  DOP dengan biaya DP (Down Payment) dan cicilan yang akan jatuh 

tempo pada tanggal 28 setiap bulannya; 
e)  Metode Pembayaran skema DOP : 

1) auto debit dengan kartu kredit (recurring); 
2) pendebetan dari transaksi yang masuk ke Perseroan; 

3) Invoicing. 
f) Seluruh dana dari transaksi berhasil  akan di tampung di rekening Bank Mandiri  Cab. Mediterania 

Tanjung Duren dengan nomor rekening 165.009.0000.887 atas nama PT. Cashlez Worldwide 
Indonesia; 

g) Perseroan wajib meneruskan dana dari setiap transaksi berhasil  H+1 paling lambat 3 hari kerja untuk 
antisipasi pembayaran tertunda dari bank setelah transaksi dilakukan oleh pemegang kartu ke 
rekening Pembeli CR yang sudah di daftarkan yang disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan oleh 

pemegang kartu. 
 

Sisi Pembeli CR : 
 

a) Pembeli CR berhak menerima dana transaksi untuk semua transaksi yang berhasil  ke rekening yang 
terdaftar di Perseroan; 

b) Pembeli CR wajib membayar DP (Down Payment) dan cicilan per bulan. ; 

c) Pembeli CR akan memastikan bahwa unit yang dipakai tidak akan mengalami  kerusakan; 
d) Pembeli CR wajib membayar ganti rugi apabila terdapat kerusakan/kerusakan yang tidak dapat 

diperbaiki/cacat/hilang dalam masa penyewaan sebesar @Rp 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus 
delapan puluh ribu Rupiah); 
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e)  Pembeli CR wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan 
layanan sebagai berikut : 

1) Penggunaan kartu kredit/kartu debit atas transaksi berhasil  : 
 Rekening tujuan bank Mandiri : tidak dikenakan biaya; 

 Rekening tujuan rekening bukan bank Mandiri : Rp. 5.000,- (l ima ribu Rupiah) per settlement. 

2) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement. 
f) Pajak-pajak yang ada atau yang akan ada akibat dari Perjanjian DOP akan ditanggung oleh masing-

masing pihak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia; 

g) Pembeli CR akan dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu) jika Perseroan 
belum menerima pembayaran cicilan yang akan di hitung keterlambatan harian dan maksimal 
keterlambatan bulanan dalam skema  DOP. 

 

Tindak lanjut Perjanjian 
 
Tindak lanjut atas BAP ini akan dituangkan dalam suatu bentuk Perjanjian Kerjasama yang akan 

ditandatangani oleh Perseroan dan Pembeli  CR. 
 

Pertukaran Data dan Informasi Rahasia 
 

- Perseroan dan Pembeli  CR sepaham untuk saling dapat bertukar data dan informasi mengenai hal -hal 
yang berkaitan dengan pelaksanaan BAP ini yang semata -mata hanya digunakan untuk kepentingan 
yang berhubungan dengan Ruang Lingkup Kerjasama BAP ini.  

- Perseroan dan Pembeli  CR wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud dalam Pasal 

ini, dan harus menjamin agar para pegawainya maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan 
memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak 
menyampaikannya kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya walaupun BAP ini 

telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan 
lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.  

 
Berakhirnya Berita Acara 

 
Selain karena berakhirnya jangka waktu, BAP ini dapat diakhiri sebagai berikut:  

 

- Berdasarkan instruksi, dekrit, ketentuan/Peraturan Pemerintah atau keputusan instansi  atau 
keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau leputusan pihak 
berwajib (kepolisian) berdasarkan keputusan dari lembaga peradilan  atau keputusan regulator baik 
dalam hal ini adalah Bank Indonesia, rencana kerajsama  sebagaimana dimaksud dalam BAP ini tidak 

dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum; 
- Perseroan dan Pembeli  CR sepakat untuk mengakhiri berita acara ini;  
- Berdasarkan pertimbangan sendiri dengan mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan 

perbankan dan mempertimbangkan satu dan lain hal dapat mengakhiri perjanjian ini dengan 

pemberitahuan kepada Perseroan; 
- Keadaan Force Majeure yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan 

pelaksanaan BAP atau rencana kerjasama yang dimaksud Force Majeure dalam BAP ini adalah suatu 

keadaan, kondisi atau kejadian yang menghalangi atau menunda suatu pihak untuk dapat 
melaksanakan setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang timbul dari atau yang 
disebabkan oleh tindakan, kejadian, pelanggaran atau kecelakaan di luar kendali sewajarnya dari 
pihak tersebut, termasuk pemogokan, perselisihan hubungan industrial, bencana alam (termasuk 

gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami), kebakaran, perang, kerusuhan, huru -hara, tindakan 
terorisme, blokade, pandemi, epidemi, penundukan terhadap suatu hukum atau perintah dari 
pemerintah yang melarang suatu. Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
DOP. 

 
Pemberitahuan dan Korespondensi  
 

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan Pembeli  CR 
kepada pihak lainnya dalam BAP ini dapat dilakukan melalui faksimili, e-mail, pos tercatat, atau 



  
 

 

285 

melalui  perusahaan ekspedisi/kurir intern dari Perseroan dan Pembeli  CR ke alamat yang disebutkan 
di bawah ini :  

 
PT. CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA 
Kawasan Podomoro City, garden Shopping Arcade Blok Beaufort No. 8 BA Lantai 2 jalan 
Tanjung Duren Raya Kav 5-9 RT/RW. 07/08, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol 

Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat. 
 

- Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini  atau alamat 
terakhir yang tercatat pada Perseroan dan Pembeli  CR, maka perubahan tersebut harus  diberitahukan 

secara tertulis kepada pihak lain dalam BAP ini selambat-lambatnya 5 (l ima) hari kerja sebelum 
perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. 

 

- Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau  pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan 
pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada 
Perseroan dan Pembeli  CR. 

 
14. PERJANJIAN AFILIASI 
 

1) Perjanjian Jual Dan Beli Saham Bersyarat Perseroan 
 

Perjanjian Jual Dan Beli Saham Bersyarat tertanggal 7 Januari 2020, sebagaimana telah diubah 
berdasarkan Adendum Perjanjian Jual dan Beli Saham Bersyarat tertanggal 12 Maret 2020, dibuat di 

bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pembeli dengan: (i) PT. Global 
Integrasi Prima (“GIP”); (i i) Suwandi (“Suwandi”); dan (i i i) Rendy Ardilles (“Rendy”) selaku penjual 
secara bersama-sama akan disebut sebagai (“Pemegang Saham STI”), untuk selanjutnya akan disebut 
(“PJB Saham Bersyarat”), dengan mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 

 

- Pemegang Saham STI akan menjual dan mengalihkan saham yang dimilikinya kepada Perseroan 
dengan rincian sebagai berikut: 
1) GIP akan menjual 207 (dua ratus tujuh) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh 

dalam STI, dengan total bernilai sebesar Rp. 207.000.000 (dua ratus tujuh juta Rupiah) yang 

mewakili  sekitar 10,35% (sepuluh koma tiga puluh lima persen) dari keseluruhan modal 
ditempatkan dan disetor penuh dalam STI; 

2) Suwandi akan menjual 670 (enam ratus tujuh puluh) saham yang telah ditempatkan dan 
disetor penuh dalam STI, dengan total bernilai sebesar Rp. 670.000.000 (enam ratus tujuh 

puluh juta Rupiah) yang mewakili  sekitar 33,50% (tiga puluh tiga koma lima puluh persen) 
dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam STI;  

3) Rendy akan menjual 143 (seratus empat puluh tiga) saham yang telah ditempatkan dan 

disetor penuh dalam STI, dengan total bernilai sebesar Rp. 143.000.000 (serratus empat 
puluh tiga juta Rupiah) yang mewakili  sekitar 7,15% (tujuh koma lima belas persen) dari 
keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam STI. 

dengan bebas dari setiap Penjaminan, dan Perseroan (atau pihak yang ditunjuk atau penerusnya) 

akan membeli dan menerima seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan atas saham 
yang dijual  dalam PJB Saham Bersyarat. 

 

- Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud di atas adalah jual beli  dan pengambilalihan 
saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (7) UUPT. 

 
- Tanggal Penutupan adalah 5 (l ima) hari kerja setelah dipenuhinya kondisi prasyarat Pemegang 

Saham STI dan Perseroan yang diungkapkan di bawah ini, dengan ketentuan Tanggal Penutupan 
tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan sejak tanggal PJB Saham Bersyarat. 
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Kondisi Prasyarat Pemegang Saham STI  
 

- Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang terdapat pada Pasal 6.1 dan Lampiran-2 PJB 
Saham Bersyarat adalah benar dan tepat dan tidak menyesatkan sepanjang waktu antara Tanggal 
Efektif dan Tanggal Penutupan. 

 

- Telah diperolehnya persetujuan korporasi STI, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan 
dari para pemegang saham STI atas:  
a. Pengambilalihan Saham; 
b. Perubahan status STI menjadi perusahaan penanaman modal asing; 

c. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris STI; dan 
d. Perubahan maksud dan tujuan STI untuk disesuaikan dengan KBLI 2017. 

 

- Telah diperolehnya seluruh persetujuan pasangan dari Para Pemegang Saham STI sehubungan 
dengan Pengambilalihan Saham; 

 
- Telah dilakukannya pengumuman rencana Pengambilalihan Saham dalam sural kabar dan kepada 

para karyawan untuk memenuhi ketentuan UUPT; 
 
- Telah diperolehnya seluruh persetujuan, pengesampingan, pemberitahuan, otorisasi dari 

badan/agensi pemerintahan yang berwenang dan dari para kreditur STI yang diberikan kepada 
STI dan/atau masing-masing Pemegang Saham STI sehubungan dengan Pengambilalihan Saham 
dan semua persetujuan-persetujuan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan 
Pengambilalihan Saham; 

 
- Telah diperolehnya persetujuan dari para kreditur STI terkait dengan perubahan susunan Direksi 

dan Dewan Komisaris STI dan ratifikasi atas tindakan-tindakan STI yang telah dilakukan sebelum 
Pengambilalihan Saham yang belum mendapatkan persetujuan para krediturnya; 

 
- Telah diselesaikannya seluruh kewajiban-kewajiban terhadap karyawan STI sebagaimana 

dibuktikan dengan bukti pembayaran atas seluruh kompensasi dalam hal adanya pengakhiran 

hubungan kerja STI dengan karyawan-karyawannya, termasuk diperolehnya bukti pendaftaran 
seluruh perjanjian pengakhiran bersama (mutual termination agreements) antara STI dan 
karyawan terkait kepada Pengadilan Hubungan Industrial (jika ada); 

 

- Tidak adanya Perubahan Material Yang Merugikan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 
kegiatan usaha STI; 

 
- Telah dilakukannya penyesuaian KBLI pada Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak STI dengan 

KBLI yang tercantum pada Nomor lnduk Berusaha STI; 
 
- Telah disampaikannya laporan keuangan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran 

Perusahaan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia  
 
Kondisi Prasyarat Perseroan 
 

- Masing-masing pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6.2. PJB 
Saham Bersyarat adalah benar dan akurat pada Tanggal Penutupan; 

 

- Persetujuan RUPS dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk membeli Saham Yang Dijual sesuai 
anggaran dasar Perseroan; dan 

 
-  Pelaksanaan IPO oleh Perseroan yang dibuktikan dengan (i) pernyataan pen daftaran menjadi 

efektif dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan (i i) tercatatnya saham-saham 
Perseroan pada Bursa Efek Indonesia. 
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Nilai Perjanjian 
 

- Perseroan dan Pemegang Saham STI sepakat bahwa harga jual beli  saham adalah Rp. 
51.000.000.000,- (l ima puluh satu miliar Rupiah) (“Nilai Saham”). Dengan rincian harga untuk 
masing-masing Pemegang Saham STI sebagai berikut: 

 

Nama Pemegang Saham STI Harga Saham 

GIP Rp. 10.350.000.000,- 

Suwandi Rp. 33.500.000.000,- 

Rendy Rp. 7.150.000.000,- 

 
- Perseroan dan Pemegang Saham STI sepakat bahwa pembayaran atas nilai saham akan dilakukan 

dengan cara sebagai berikut:  
1) Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana (“IPO”), sebagai salah satu kondisi 

prasyarat Perseroan, sebelum tanggal akhir (12 (dua belas) bulan sejak berlakunya PJB 
Saham Bersyarat) dimana dana dari hasil  IPO yang diterima oleh Perseroan akan digunakan 

untuk melakukan pembayaran atas Nilai Saham; dan 
2) Pembayaran atas Nilai Saham akan dibayarkan oleh Perseroan ke rekening bank yang 

ditunjuk oleh Pemegang Saham STI, yang mana nomor rekening bank tersebut wajib 

diberitahukan oleh Pemegang Saham STI kepada Perseroan paling lambat pada saat 
penyelesaian atas pelaksanaan pengambilalihan saham oleh Perseroan. 

 
- Perseroan dan Pemegang Saham STI bertanggung jawab atas pajak dan biaya -biaya masing-

masing sehubungan dengan pengambilalihan saham sesuai dengan ketentuan hukum dan 
peraturan yang berlaku. 

 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

PJB Saham Bersyarat berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani , yakni tanggal 7 Januari 2020. 
 

Biaya, Ongkos, dan Pengeluaran 
 

- Perseroan dan Pemegang Saham STI harus menanggung biaya -biaya, ongkos dan pajak masing-
masing yang timbul dari persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan PJB Saham Bersyarat.  

 
- Perseroan dan Pemegang Saham STI harus menanggung setiap pajak yang dibebankan oleh 

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang timbul sehubungan 

dengan pelaksanaan Pengambilalihan Saham. 
 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

- Pada tanggal penutupan, Perseroan harus menandatangani Akta Jual Beli  Saham di hadapan 
Notaris. 

 
- Pada tanggal penutupan, Perseroan akan menandatangani Perjanjian Antara Pemegang Saham.  

 
- Segera setelah penutupan, Perseroan harus bekerja sama dengan Notaris untuk seger a (i) 

memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

(“Menkumham”) untuk mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas 
Pengambilalihan Saham, pengunduran diri  dari anggota direksi dan dewan komisaris (apabila ada) 
dan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris yang ditunjuk oleh Pembeli dan (i i) 
mendapatkan persetujuan dari Menkumham sehubungan dengan perubahan status STI menjadi 

perusahaan penanaman modal asing dan perubahan Anggaran Dasar STI. 
 



   
  

 

288 

- Segera setelah penutupan, Perseroan wajib membuat STI untuk memproses dan mendapatkan 
seluruh perizinan yang dipersyaratkan sesuai dengan kegiatan usahanya pada Online Single 

Submission. 
 
- Perseroan mempunyai hak, kekuasaan, kewenangan dan kapasitas yang mutlak dan  tanpa 

halangan untuk menandatangani dan menyerahkan PJB Saham Bersyarat dan untuk 

melaksanakan seluruh kewajiban yang terdapat didalamnya. PJB Saham Bersyarat merupakan 
kewajiban hukum yang sah dan mengikat terhadap Perseroan, serta dapat diberlakukan ter hadap 
Perseroan 

 

- Perseroan telah atau berkewajiban memperoleh setiap dan seluruh persetujuan dan/atau izin 
yang diperlukan untuk menandatangani atau melaksanakan kewajiban -kewajibannya 
sebagaimana disebutkan dalam PJB Saham Bersyarat. 

 
- Perseroan tunduk pada ketentuan serta wajib melaksanakan kewajiban berdasarkan PJB Saham 

Bersyarat. 
 

- Perseroan  berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk mengakhiri PJB Saham Bersyarat apabila 
pada setiap saat Pihak tersebut mengetahui adanya fakta, hal atau peristiwa yang dapat 
dibuktikan merupakan atau kemungkinan besar merupakan pelanggaran oleh Pihak lainnya 

terhadap Pernyataan dan Jaminan dan/atau PJB Saham Bersyarat. 
 

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham STI  
 

- Pemegang Saham STI berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk mengakhiri PJB Saham Bersyarat 
apabila pada setiap saat Pihak tersebut mengetahui adanya fakta, hal atau peristiwa yang dapat 
dibuktikan merupakan atau kemungkinan besar merupakan pelanggaran oleh Pihak lainnya 
terhadap Pernyataan dan Jaminan dan/atau PJB Saham Bersyarat. 

 
- Pada tanggal penutupan, Pemegang Saham STI harus menyerahkan kepada Perseroan dokumen 

asli  dari kondisi bersyarat, sebagai berikut: 

1) Persetujuan korporasi STI, termasuk namun tidak terbatas pada (i) persetujuan dari para 
pemegang saham STI atas Pengambilalihan Saham, perubahan status STI menjadi 
perusahaan penanaman modal asing, dan perubahan maksud dan tujuan STI untuk 
disesuaikan dengan KBLI 2017 (i i) pemberhentian atas anggota direksi dan dewan komisaris 

STI saat ini dan/atau penunjukan anggota direksi dan dewan komisaris STI yang baru 
(sebagaimana berlaku); 

2) Pengumuman rencana Pengambilalihan Saham dalam surat kabar dan kepada karyawan 
untuk memenuhi kewajiban dalam UUPT; dan 

3) Seluruh persetujuan pengesampingan, pemberitahuan, pemberian kewenangan dari lnstansi 
Pemerintahan yang berwenang dan dari para kreditur Perseroan yang diberikan kepada STI 
sehubungan dengan Pengambilalihan Saham. 

 
- Pada tanggal penutupan, Pemegang Saham STI harus menandatangani Akta Jual Beli  Saham di 

hadapan Notaris. 
 

- Pada tanggal penutupan, Pemegang Saham STI wajib menyerahkan kepada Perseroan asli  dari 
sertifikat saham kolektif yang mewakili  saham yang dijual, untuk dicatat atas nama Perseroan.  

 

- Pada tanggal penutupan, Pemegang Saham STI harus menyebabkan STI untuk menyerahkan asli  
daftar pemegang saham STI yang telah ditandatangani yang menunjukkan bahwa Perseroan 
adalah para pemegang dan pemilik atas saham yang dijual dan bahwa saham yang dijual bebas 
dari semua Penjaminan. 

 
- Pada tanggal penutupan, Pemegang Saham STI akan menandatangani Perjanjian Antara 

Pemegang Saham. 
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- Segera setelah penutupan, Pemegang Saham STI harus bekerja sama dengan Notaris untuk 
segera (i) memberitahukan kepada Menkumham untuk mendapatkan surat penerimaan 

pemberitahuan dari Menkumham atas Pengambilalihan Saham, pengunduran diri  dari anggota 
direksi dan dewan komisaris (apabila ada) dan pengangkatan anggota direksi dan dewan 
komisaris yang ditunjuk oleh Pembeli dan (i i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham 
sehubungan dengan perubahan status STI menjadi perusahaan penanaman modal asing dan 

perubahan Anggaran Dasar STI. 
 
- Segera setelah penutupan, Pemegang Saham STI wajib membuat STI untuk memproses dan 

mendapatkan seluruh perizinan yang dipersyaratkan sesuai dengan kegiatan usahanya pada 

Online Single Submission. 
 
- Pemegang Saham STI sepakat untuk memberi ganti rugi kepada dan membebaskan Perseroan 

dari semua kerugian yang ditanggung oleh Perseroan, termasuk semua kerugian yang ditanggung 
oleh STI sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal PJB Saham Bersyarat, 
dan dengan ini sepakat dan menyanggupi untuk membayar secara wajar kepada Perseroan: 
1) Setiap kerugian, denda, atau pengeluaran biaya lainnya yang terkait dengan perpajakan STI 

yang ditimbulkan oleh atau berdasarkan atau terkait dengan setiap penghasilan, laba atau 
keuntungan yang didapat yang timbul atau diterima pada atau sebelum tanggal penutupan, 
terlepas apakah kewajiban perpajakan tersebut timbul dalam suatu peristiwa atau 

bersamaan dengan peristiwa-peristiwa lain atau apabila ditemukan aspek perpajakan yang 
tidak benar, tidak akurat, dan/atau menyesatkan; 

2) setiap hutang, kerugian, denda, atau pengeluaran biaya lainnya terkait dengan pajak 
Perseroan yang muncul atau akan muncul sehubungan dengan keadaan apapun yang terja di 

sebagai akibat tidak adanya pencadangan untuk jumlah yang harus dibayarkan tersebut 
dalam kas Perseroan; 

3) semua biaya dan pengeluaran yang wajar yang ditanggung oleh Pembeli dan/atau Perseroan 
terkait dengan hal -hal yang disebut di atas, termasuk, semua imbalan dan pembayaran untuk 

kuasa hukum dan penasihat profesional lain, setelah dilakukannya pemenuhan pembayaran 
kerugian, denda, atau pengeluaran biaya lainnya yang terkait dengan pajak STI sebagaimana 
disebut dalam bagian angka 1) dan 2) di atas. 

 
- Pemegang Saham STI, baik secara bersama-sama maupun sendiri -sendiri, menyatakan dan 

menjamin bahwa sejak tanggal efektif sampai dengan Tanggal Penutupan: 
1) Kegiatan usaha STI akan dilaksanakan sebagai suatu usaha yang berkelangsungan secara 

rutin dan wajar sebagaimana telah dilaksanakan sebelum tanggal PJB Saham Bersyarat; 
2) Seluruh aset dan properti dari STI akan dijaga dalam keadaan yang baik dan tidak akan 

dilepaskan pada pihak ketiga manapun; 
3) STI tidak akan menimbulkan utang apapun selain dalam kegiatan usaha s ehari-hari yang 

wajar dan seluruh utang yang Ielah ditimbulkan atau timbul dalam kegiatan usahanya sehari -
hari yang wajar akan dilunasi dalam jangka waktu kredit sebagaimana berlaku dan saat jatuh 
tempo; dan 

4) STI akan menjaga hubungan dan kontrak dengan para pemasok, klien dan pihak lainnya yang 
memiliki hubungan usaha dengan STI. 

 
- Pemegang Saham STI wajib menanggung seluruh kewajiban-kewajiban STI kepada karyawan-

karyawannya karena perubahan kepemilikan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan yang 
terkait (apabila ada), yang tidak termasuk pertanggungan program pensiun untuk kompensasi 
pesangon yang dikelola oleh DPLK AlA Financial. 

 
Keadaan Kahar / Force Majeure 

 
- Perseroan dan Pemegang Saham STI dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak 

terpenuhinya atau keterlarnbatan pelaksanaan PJB Saham Bersyarat oleh Perseroan atau 
Pemegang Saham STI adalah bukan rnerupakan tanggung jawab Pihak tersebut, apabila 
keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan PJB Saham Bersyarat disebabkan oleh hal -
hal atau keadaan-keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak 
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terbatas pada bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, pemberontakan, 
kerusuhan, huru-hara, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer, pemogokan buruh. 

 
- Dalam keadaan tersebut, pihak yang terpengaruh oleh hal -hal tersebut diatas akan 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak lainnya selarnbat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kalender terhitung sejak timbulnya Keadaan Kahar tersebut, dengan menyertakan bukti yang 

memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena Keadaan Kahar 
tersebut dan lama dari Keadaan Kahar tersebut. Selanjutnya Pihak yang terpengaruh oleh 
Keadaan Kahar akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk mernenuhi segala 
kewajibannya berdasarkan PJB Saham Bersyarat sesuai dengan kemampuannya dan melindungi 

kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham STI selama Keadaan Kahar masih berlangsung.  
 
- Perseroan dan Pemegang Saham STI sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab 

dikarenakan Keadaan Kahar tersebut hanya berlaku selama berlangsungnya Keadaan Kahar 
tersebut dan keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan PJB Saham Bersyarat 
disebabkan oleh Keadaan Kahar dan pihak yang terpengaruh Keadaan Kahar telah melakukan 
segala tindakan-tindakan berdasarkan ketentuan di atas. 

 
Hal-Hal Yang Dilarang 

 

Pemegang Saham STI tidak diperbolehkan, sejak dari tanggal efektif sampai dengan tanggal 
penutupan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan, untuk melakukan hal -hal 
sebagaimana berikut: 
1) Menjual, menyewakan atau menjaminkan asetnya; 

2) Melaksanakan penggabungan, pengambilalihan, peleburan, pemisahan, l ikuidasi atau 
pembubaran; 

3) Membayar dividen apapun kepada para pemegang sahamnya, kecuali untuk pembagian dividen 
untuk tahun buku 2019 yang diambil dari laba bersih STI, dimana laba tersebut telah dikurangi 

pajak, dana cadangan sebesar 20%, bonus karyawan dan management fee; 
4) Mengubah secara materii l  ketentuan-ketentuan hubungan kerja (termasuk remunerasi dan/atau 

setiap program remunerasi) kepada para karyawan, direktur dan komisaris kecuali dalam batas 

kenaikan upah/remunerasi dan/atau setiap program remunerasi yang tidak meleb ihi 10% 
(sepuluh persen) dari upah/remunerasi dan/atau setiap program remunerasi tahun sebelumnya; 

5) Mengubah anggaran dasarnya, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ketentuan PJB Saham 
Bersyarat dan yang sebagaimana diperlukan untuk menyelesaikan Pengambila lihan Saham; 

6) Mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun informasi rahasia apapun terkait dengan STI 
termasuk, namun tidak terbatas pada, identitas pelanggan dan pemasoknya, produknya, 
keuangan, pengaturan berdasarkan kontrak, usaha atau cara berusaha, kecua li untuk kegiatan 
operasional sehari -hari STI; 

7) Menghapus-bukukan atau mengurangi nilai buku dari yang manapun dari asetnya selain dalam 
kegiatan usaha yang lazim, sesuai dengan praktek STI di masa lalu; 

8) Terlibat dalam transaksi apapun di luar kegiatan usaha yang lazim yang sesuai dengan kegiatan di 

masa lalu atau tidak secara arm's length basis dengan masing-masing Pemegang Saham STI atau 
setiap karyawan, direktur atau komisaris atau afi l iasi dari masing-masing Pemegang Saham STI. 

 
Pengakhiran Perjanjian 

 
- PJB Saham Bersyarat dapat diakhiri: 

1) dengan kesepakatan bersama tertulis oleh Perseroan dan Pemegang Saham STI; 

2) secara tertulis oleh Perseroan, apabila terjadi Pelanggaran Pemegang Saham STI oleh salah 
satu atau lebih Pemegang Saham STI; atau 

3) secara tertulis oleh Pemegang Saham STI apabila terjadi Pelanggaran Perseroan. 
 

- Sehubungan dengan PJB Saham Bersyarat, maka Perseroan dan Pemegang Saham STI dengan ini 
menyatakan dan setuju untuk mengenyampingkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam alinea 
2 dan alinea 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang 
diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri PJB Saham Bersyarat.  
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Hukum Yang Berlaku dan Domisil i  Hukum 
 

- PJB Saham Bersyarat beserta seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan Pemegang Saham STI di 
dalamnya tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.  

 
- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan dan/atau penafsiran PJB Saham 

Bersyarat, Perseroan dan Pemegang Saham STI sepakat untuk menyelesaikannya secara 
musyawarah. 

 
- Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan dengan cara 

musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan 
tertulis dari Perseroan atau Pemegang Saham STI mengenai adanya perselisihan tersebut atau 
dalam jangka waktu lainnya yang disepakati oleh Perseroan dan Pemegang Saham STI maka 

perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan dirujuk dan diselesaikan melalui Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat tanpa mengenyampingkan hak dari Perseroan dan Pemegang Saham STI 
untuk melakukan tuntutan dan/atau gugatan kepada pihak lainnya pada pengadilan -pengadilan 
lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai 

yuridiksi atas pihak-pihak lainnya tersebut atau dimana aset-aset pihak-pihak lainnya tersebut 
berada. 

 

- Ketentuan diatas akan terus berlaku setelah pengakhiran dan/atau berakhirnya PJB Saham 
Bersyarat. 

 
Lain-Lain 

 
- Perseroan dan Pemegang Saham STI sepakat bahwa PJB Saham Bersyarat dapat diubah, 

dilengkapi dan disempurnakan dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan Pemegang Saham 
STI. 

 
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PJB Saham Bersyarat yang menjadi tidak berlaku karena 

suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak 

mengakibatkan batalnya PJB Saham Bersyarat, dan ketentuan yang lainnya masih tetap berlaku 
dan mengikat Perseroan dan Pemegang Saham STI. 

 
- Perseroan dan Pemegang Saham STI menyetujui dan mengikatkan diri  serta wajib untu k 

membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah 
tidak berlaku tersebut dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

 

- PJB Saham Bersyarat merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh diantara 
Perseroan dan Pemegang Saham STI dan menggantikan serta membatalkan seluruh perundingan, 
pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya diantara Perseroan dan Pemegang 

Saham STI sehubungan dengan hal -hal yang diatur dalam PJB Saham Bersyarat. 
 
- PJB Saham Bersyarat dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, masing-masing daripadanya 

akan dianggap sebagai salinan asli dan salinan-salinan tersebut bersama-sama akan merupakan 

satu dan instrumen yang sama. 
 
- Setiap dan seluruh lampiran-lampiran dalam PJB Saham Bersyarat merupakan satu kesatuan dan 

bagian yang tidak terpisahkan dari PJB Saham Bersyarat. 
 

2) Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Antara Perseroan Dengan PT. Nirwata Artha Yasa 
 

Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran No. Cashlez: 092/PKS/CASHLEZ/VIII/2018 
tanggal 29 Agustus 2018, sebagaimana telah diubah melalui Addendum PT. Cashlez Worldwide 
Indonesia dan PT. Nirwata Artha Yasa No. 015/SK/CASHLEZ/II/2019, dibuat di bawah tangan dan 
bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT. Nirwata Artha Yasa  (“NAY”), untuk 
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selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  “Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Peseroan-NAY”, yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 

 
Objek Perjanjian 

 
- Perseroan akan menyediakan sistem pembayaran untuk Merchant Sistem pembayaran yang 

dimaksud adalah berupa aplikasi Perseroan beserta card Reader/dongle (mPOS) yang akan 
digunakan oleh Merchant untuk bertransaksi menggunakan kartu debit dan kartu kredit, dan 
transaksi pembayaran digital lainnnya. 

 

- Perseroan akan menyediakan jasa pemeliharaan (maintenance system) selama kerjasama ini 
berlangsung. 

 

- NAY bersedia membeli sejumlah card Reader/dongle sebagai sarana pembayaran di Outlet. 
 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY berlaku selama 5 (l ima) tahun terhitung 
sejak tanggal ditandatanganinya. 

 

- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan 
Peseroan dan NAY sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY. 

 
Biaya-Biaya 

 
- NAY wajib untuk melakukan pembelian dan menanggung biaya yang timbul atas pembeli an 

Cashlez Reader kepada Perseroan, dengan sistem stock minimal 25 unit per PO, harga sesuai yang 
berlaku sebagai berikut: 

a) Reader non Printer-Wisepad 2  
 <50 Unit : Rp 1.500.000,-   

 >50 Unit : Rp  1.400.000,- 

b)  Reader Printer-Wisepad 2 Plus  
 <50 Unit : Rp 2.300.000,-   

 >50 Unit : Rp  2.200.000,- 

 

- Settlement Pembayaran Transaksi  
Adapun  settlement  pembayaran transaksi ke Merchant dilakukan H+1 Setiap  hari Senin hingga 
Sabtu kecuali hari hari minggu dan libur nasional. 

 

- Pembayaran Reader dapat dibayarkan setelah NAY menerima invoice dari perseroan selambat-
lambatnya selama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal invoice diterbitkan. Keterlambatan 
atas pembayaran akan dikenakan biaya denda sebesar 0.1% per hari dari total biaya pembelian 
sesuai invoice terhitung setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal invoice diterbitkan. 

 
- Rekonsiliasi Claim Cashback dan Incentive 

Adapun  untuk klaim  cashback  dan incentive  dilakukan  per  bulan, sesuai tanggal yang 

disepakati. 
 
- Pajak 

Pajak yang ada atau yang akan ada akibat dari Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 

Peseroan-NAY akan ditanggung oleh Perseroan dan NAY, sesuai dengan peraturan perpajakan 
yang berlaku di Indonesia. 
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Hak dan Kewajiban Perseroan 
 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjua lan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama 
Sistem Pembayaran Peseroan-NAY. 

 
- Perseroan berhak melakukan penangguhan dana sementara dan/atau selamanya atas transaksi 

Merchant apabila diketahui telah terjai transaksi yang dilarang oleh perseroan yang tercantum 
dalam Aktivitas transaksi yang Dilarang dan berpotensi adanya chargeback dan/atau sanggahan 
transaksi dari Bank Pemeroses Kartu maupun pemilik kartu melalui persetujuan dan/atau tanpa 
persetujuan dari Merchant. 

 
- Melakukan proses pengurangan dana transaksi dari Merchant apabila terjadi transaksi refund 

sesuai konfirmasi dari Bank. 

 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office Merchant bilamana 

terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh perseroan sesuai dalam 
Aktivitas Transaksi Yang Dilarang dan/atau sanggahan transaksi dari Bank pemroses kartu 

maupun dari pemilik kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari p ihak Merchant. 
 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan  pemeliharaan sistem (maintenance) oleh perseroan yang sebelumnya akan 
dikonftrmasikan ke Merchant untuk tujuan  yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk Merchant. 

 
- Perseroan akan memperlakukan semua Merchant perseroan pada umumnya dengan mengikuti 

term and condition Merchant tersebut. 
 
- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada NAY 

dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya persentase 

bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada NAY. 
 
- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan NAY 

bilamana ditemukan adanya proses kerjasa ma dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai 
dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 

 
- Perseroan berhak untuk memberhentikan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas 

dan dapat diterima melalui surat pemberitahuan kepada NAY setelah 6 (enam) bulan Perseroan 
atau NAY berhak untuk meng-approach Merchant yang telah diberhentikan dengan 
pemberitahuan terlebih dahulu. 

 

- Menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Peseroan-NAY. 

 

- Menyediakan layanan integrasi dan technical support untuk kerjasama dengan NAY. 
 
- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund yang telah disetujui oleh Merchant . 
 

- Memberikan konfirmasi atas chargeback dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada 
Merchant. 

 

- Membantu dalam  penggantian unit apabila terjadi kerusakan dalam masa garansi, masa garansi 
yang dimaksud adalah masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian.  

 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil yang sementara ditampung di rekening perseroan 

ke rekening Merchant paling cepat 1 (satu) hari kerja (paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk 
antisipasi pembayaran tertunda dari Bank) setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu.  

 
- Memberikan laporan transaksi kepada Merchant baik transaksi berhasil dan/atau transaksi gagaI. 
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- Memberikan akses bagi Merchant untuk masuk ke portal mPOS Cashlez. 
 

- Menyediakan User ID bagi Merchant untuk akses mPOS Cashlez. 
 
- Perseroan akan memberikan materi dan training mengenai product knowledge kepada tim sales 

NAY. 

 
- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh pihak NAY kepada Perseroan 

dimana NAY harus memberikan dan/atau mengirimkan report pengajuan tersebut pada tanggal 
01 (satu) Setiap bulannya, jika terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka an gka yang berlaku 

adalah angka Perseroan. 
 
- Perseroan akan melakukan transfer dana klaim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) hari 

kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 
 
- Perseroan wajib meneruskan dana-dana dari setiap transaksi berhasil  yang telah ditampung di 

Rekening Perseroan paling cepat 1 (satu) hari kerja (paling lambat 3 hari kerja untuk antisipasi 

pembayaran tertunda dari Bank) setelah transaksi dilakukan oleh Pemegang Kartu ke rekening 
NAY. 

 

- Perseroan wajib mengirimkan perangkat paling lambat  7 (tujuh) hari setelah perseroan 
menerima permintaan tertulis untuk pembelian mPOS dari NAY dan melakukan pembayaran 
secara lunas, dengan kondisi perangkat yang sudah siap untuk digunakan. 

 

- Perseroan wajib mengirimkan perangkat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perseroan menerima 
permintaan tertulis untuk pembelian mPOS dari NAY dan melakukan pembayaran secara lunas, 
dengan kondisi perangkat yang sudah siap untuk digunakan. 

 

- Apabila Merchant dapat membuktikan bahwa Merchant tidak pernah melakukan transaksi 
menjual voucher membership, tarik tunai kartu kredit, penipuan mengatasnamakan dari Bank, 
pencucian uang, pemalsuan transaksi dan/atau menggunakan kartu palsu untuk melakukan 

transaksi dan atau transaksi yang berpotensi terjadinya chargeback dan sejenisnya, perseroan 
wajib meneruskan dana transaksi tersebut  kepada rekening Merchant segera. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Peseroan dan NAY wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan  Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Peseroan-NAY kecuali ditentukan lain. 

 
Hak dan Kewajiban  NAY 

 
- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat dalam masa garansi, apabila 

perangkat mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat 

menyebabkan perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant. 
 
- Mendapatkan layanan integrasi dan technical support dari Perseroan. 
 

- Mendapatkan perbaikan untuk perangkat rusak sebagian yang mel iputi kerusakan perangkat 
secara teknikal dan mekanikal seperti kerusakan software. 

 

- Mendapatkan arahan dari perseroan terkait dengan penggunaan perangkat kepada Merchant. 
 
- Menerima laporan transaksi, baik transaksi  berhasil  dan/atau transaksi gagal.  
 

- Mendapatkan akses untuk masuk ke portal Perseroan. 
 
- NAY berhak untuk memberhentikan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas dan 

dapat diterima melalui surat pemberitahuan kepada perseroan. Setelah 6 (enam) bulan 
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Perseroan atau NAY berhak untuk meng-approach Merchant yang telah diberhentikan dengan 
pemberitahuan terlebih dahulu. 

 
- NAY berhak menerima komisi yang akan di transfer oleh perseroan 5 (l ima) hari kerja dan 

selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report transaksi 
dari NAY. 

 
- Memberikan akses dan technical support untuk melakukan integrasi antara perseroan dan NAY 

untuk dapat menggunakan aplikasi Cashlez mPOS untuk transaksi pembayaran. 
 

- Melakukan pembelian perangkat mPOS Cashlez/Card Reader yang  akan digunakan oleh NAY. 
 
- Rekening Merchant dan rekening binaan Merchant yang digunakan harus menggunakan rekening 

yang terdaftar di Bank Mandiri. 
 
- Untuk proses akuisisi Merchant, mulai dari pendaftaran sampai deployment dan edukasi akan 

menjadi tugas dan kewajiban dari tim sales NAY. 

 
- NAY wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin diklaim kepada perseroan pada tanggal 1 

(satu) setiap bulannya. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan NAY dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam 

memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan -
NAY, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar kekuasaan 
Perseroan dan NAY untuk mengatasinya. 

 

- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, wabah 
penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, secara nyata 
berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY. 

 
- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan 

secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari  kalender 
setelah  terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure wajib berusaha semaksimal 

mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama 
Sistem Pembayaran Peseroan-NAY. 

 
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY mengakibatkan tidak dianggapnya 
telah terjadi Force Majeure. 

 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain, Perseroan dan NAY berhak untuk mengakhiri Perjanji an Kerjasama 
Layanan Jasa Sistem Pembayaran Peseroan-NAY dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 

a) Perseroan atau NAY tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama 
Sistem Pembayaran Peseroan-NAY baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak dimaksud 
tidak segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan secara tertulis 

sebanyak 3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya; 
b) Perseroan atau NAY bubar atau pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 
c) Perseroan atau NAY mengakui secara tertulis ketidakmampuanya untuk melunasi/membayar 

hutannya yang telah jatuh tempo, dan telah diperingati secara tertulis dan resmi sebanyak 
minimal 2 (dua) kali; 
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d) Perseroan atau NAY telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembay aran 
hutang ke Pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut 

telah disetujui oleh Pengadilan; dan/atau 
e)  Sebagian besar aset dari Perseroan atau NAY telah disita berdasarkan putusan Pengadilan 

atau badan berwenang lainnya, sehingga  diperkirakan akan mempengaruhi kesanggupan 
Perseroan atau NAY melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem 

Pembayaran Peseroan-NAY. 
 

- Dalam hal Perseroan atau NAY berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sistem 
Pembayaran Peseroan-NAY, maka Pihak yang menghendaki tersebut wajib memberitahukan 

kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum 
tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY, dengan 
alasan yang ielas dan tepat. 

 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY tidak mempengaruhi hak 

dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan NAY yang masih harus dipenuhi berdasarkan 
Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY. 

 
- Perseroan dan NAY sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan -NAY dapat 

diakhiri oleh Perseroan dan NAY tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan hakimI 
pengadilan. 

 
Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
- Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan 

tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 
 

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan  ketentu an dari Perjanjian 
Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY, Peseroan dan NAY sepakat untuk menyelesaikan 
perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai  mufakat. 

 
- Apabila musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka Perseroan dan NAY 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan diantara mereka kepada Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI. 

 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Peseroan dan NAY wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran 
Peseroan-NAY kecuali ditentukan lain. 

 
Lain-lain 
 

Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan -NAY dianggap tidak 
sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apa pun, maka Perjanjian 
Kerjasama Sistem Pembayaran Peseroan-NAY akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan 
yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau  melanggar hukum  tersebut.  

 
3) Perjanjian Kerjasama Distributor Antara Perseroan Dengan PT. Multi Infra Technology 
 

Perjanjian Kerjasama Distributor No. 026/PKS/CASHLEZ/VII/2019 tanggal 12 Juni 2019, dibuat di 
bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT. Multi Infra Technology 
(“MIT”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  (“Perjanjian Kerjasama Distributor 
Perseroan-MIT”), yang mengatur hal -hal sebagai berikut: 
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Objek Perjanjian 
 

- Perseroan dan MIT sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal menyatakan bahwa 
Merchant telah setuju untuk menerima/memproses transaksi dari setiap pemesanan/pembelian 
barang dan/atau jasa oleh pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit, 
Kartu Debit, dan transaksi digital lainnya melalui layanan yang disediakan oleh Perseroan. 

 
- MIT akan melakukan pembelian perangkat minimal 25 (dua puluh lima) unit dari Perseroan dan 

akan diperkenankan untuk menjual kembali perangkat ke Merchant. 
 

Jangka Waktu Perjanjian 
 

- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT mulai berlaku dan mengikat Perseroan dan MIT 

untuk jangka waktu 5 (l ima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-MIT dan akan diperpanjang secara otomatis (mutatis mutandis) untuk 
jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh Perseroan atau MIT. 

 

- Jika Perseroan atau MIT bemaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
MIT, maka harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pi hak lainnya, sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT 

berakhir. 
 

Biaya  
 

- Merchant yang di-aggregate oleh MIT wajib menanggung biaya-biaya atas transaksi yang 
dilakukan oleh pelanggan terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan 
produk dan layanan Perseroan oleh Merchant sebagai berikut ini: 
a) Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit atas transa ksi berhasil: 

 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us   : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandiri & BNI)  : 1.8%  

 Kartu Kredit off us    : 2%  

 LinkAja    : 1% 

 Dimopay     : 1,6%  

 Ovo     : 1,5%  

 Cashlez Link     : 2,5%  

 YAP     : 2% 

 Gopay    : 2% 

 
b) Pengiriman dana dan/atau kliring dana atas transaksi yang sudah dilakukan settlement 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya atas transaksi yang menjadi tanggung jawab Merchant 
akan berlaku kondisi sebagai berikut: 

 Rekening tujuan Bank Mandiri  : tidak dikenakan biaya 

 Rekening tujuan bukan Bank Mandiri  : Rp. 5.000,- (l ima ribu rupiah) per settlement. 

 
c) Biaya perangkat Pembelian Cashlez Reader (Distributor Price) minimal 25 Unit: 

 Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : Rp.1.700.000,- 

 Reader Printer (Wisepad 2 Plus)   : Rp.2.500.000,- 

Dan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan Perseroan dan MIT. 
 

d) Limit transaksi yang diberikan kepada Merchant yang di-aggregate oleh MIT untuk Perseroan 
mengikuti syarat dan ketentuan serta peraturan berlaku di  Perseroan. Merchant berhak 
mengajukan, MIT berhak mengusulkan, Perseroan berhak menerima, menolak dan 

menentukan berdasarkan hasil  review Perseroan terhadap Merchant dan/atau MIT. 
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- Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT akan 
ditanggung oleh Perseroan dan MIT, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. 
 
- MIT wajib menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pengiriman pembelian unit. 

 

Hak dan Kewajiban Perseroan 
 
Hak Perseroan: 
 

- Mendapatkan pembayaran atas uang penjualan perangkat Cashlez Reader. 
 
- Mendapatkan pembayaran atas MDR berlaku sebagai berikut: 

 Kartu Debit GPN on us (Mandiri & BNI)  : 0.15%  

 Kartu Debit GPN off us    : 1%  

 Kartu Kredit on us (Mandiri & BNI)  : 1.8%  

 Kartu Kredit off us    : 2%  

 LinkAja     : 1% 

 Dimopay     : 1,6%  

 Ovo      : 1,5%  
 Cashlez Link     : 2,5%  

 YAP      : 2% 

 Gopay     : 2% 

 

- Melakukan perubahan atas harga perangkat dan/atau persentase MDR berlaku kepada MIT 
dan/atau Merchant melalui pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya persentase 
bottom line MDR sehubungan perhitungan komisi kepada MIT. 

 
- Menahan komisi dan/atau memotong komisi dan/atau memberhentikan kerjasama dengan MIT 

bilamana ditemukan adanya proses kerjasa ma dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai 
dengan aturan dan ketentuan berlaku di Perseroan. 

 
- Melakukan penangguhan atas transaksi Merchant dari MIT bilamana terjadi transaksi yang 

berpotensi adanya chargeback. 
 

- Melakukan proses pendebetan dan/atau pengurangan dana transaksi dari Merchant bilamana 
terjadi transaksi refund sesuai konfirmasi dari Bank. 

 

- Menerima, menolak dan memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang di-aggregate 
menarik perangkat yang didistribusikan oleh MIT bilamana ditemukan adanya proses kerjasama 
dan penerapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku di 
Perseroan. 

 
- Menerima semua berkas dokumen kerjasama antara menarik perangkat yang didistribusikan oleh 

MIT dan Merchant yang terkait dengan Perseroan. 

 
- Memproses kembali Merchant yang ditolak dan/atau diberhentikan oleh MIT terhitung 3 (tiga) 

bulan setelah masa penolakan dan/atau pemberhentian oleh MIT kepada Perseroan dengan 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada MIT. 

 
- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi secara langsung dengan 

Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh MIT untuk Perseroan baik melibatkan atau tidak 
melibatkan MIT secara langsung maupun tidak langsung tergantung dari tingkat kerahasiaannya. 

 
- Melakukan penangguhan akses akun Sistem mPOS dan Sistem Back-Office Merchant bilamana 

terdapat dan/atau berpotensi melakukan transaksi yang dilarang oleh Perseroan, Aktivitas 
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Transaksi Yang Dilarang dan/atau sanggahan transaksi dari pihak bank pemroses kartu maupun 
dari pemilik kartu melalui dan/atau tanpa persetujuan dari Merchant. 

 
- Melakukan penghentian Sistem mPOS dan/atau Sistem Back-Office apabila sedang dilakukan 

peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh Perseroan yang sebelumnya akan 
dikonfirmasikan ke MIT dan Merchant untuk tujuan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk 

Merchant. 
 

Kewajiban Perseroan: 
 

- Menyediakan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-
MIT. 

 

- Menyelesaikan proses chargeback dan/atau refund dengan dibantu oleh MIT selaku Merchant 
Aggregator dan Distributor perangkat dari Perseroan bilamana membutuhkan komunikasi dan 
koordinasi secara langsung dengan Merchant. 

 

- Melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi dengan MIT atas  chargeback 
dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank kepada Merchant MIT. 

 

- Menyediakan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana  perangkat 
mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau MIT, selama 
masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana Perseroan 

menerima informasi terlebih dahulu oleh MIT. 
 
- Meneruskan dana-dana atas transaksi berhasil  yang terdapat di dalam rekening penampungan 

Perseroan setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang menjadi kewajiban dan/atau tanggung jawab 

Merchant ke rekening Merchant dari MIT paling cepat 1 (satu) hari kerja setelah transaksi 
dilakukan oleh pelanggan, dan/atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan 
oleh pelanggan. 

 
- Memberikan komisi dengan presentase 25% (dua puluh lima persen) kepada MIT yang di dapat 

dari selisih MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku sesuai dengan tabel MDR 1 setelah 
dikurangi dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1,6% (satu 

koma enam persen) untuk Kartu Kredit dan 2,1% (dua koma satu persen) untuk Cashlez Link. 
 
- Melakukan rekonsiliasi report claim komisi yang diajukan oleh pihak MIT kepada  Perseroan 

dimana MIT harus memberikan report pengajuan tersebut pada tanggal 01 Setiap bulannya, jika 

terjadi selisih pada saat rekonsiliasi, maka angka  yang berlaku adalah angka Perseroan. 
 
- Perseroan akan melakukan transfer dana claim setelah melewati proses rekonsiliasi 5 (l ima) hari 

kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah report diterima. 
 
- Memberikan pelatihan atas produk dan la yanan Perseroan kepada MIT, termasuk didalamnya 

adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh MIT, standarisasi marketing collateral 

Perseroan di lokasi MIT dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan informasi dokumen yang 
dibutuhkan oleh MIT ketika meng-aggregate Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke 
Merchant. 

 
- Memberikan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat kepada MIT serta User ID akses 

portal ke mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi  dan kebutuhan perhitungan 
komisi hanya untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh MDA untuk Perseroan. 

 
- Perseroan memberikan User ID akses mPOS Cashlez dan portal mPOS Cashlez kepada Merchant-

Merchant yang di-aggregate oleh MIT untuk Perseroan, sehingga Merchant dapat menggunakan 
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produk dan layanan Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan proses registrasi baik on-
boarding maupun registrasi  manual. 

 
- Perseroan dan/atau MIT wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik  dan benar 

dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari 
Merchant sebagai bagian dari service after sales. 

 
- Perseroan (manajemen, karyawan dan atau afi l iasi) wajib menjaga kerahasiaan data, materi dan 

informasi  yang diberikan oleh MIT. Oleh karena itu Perseroan dilarang untuk membocorkan 
kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis 

dari pihak lainnya. 
  

Hak dan Kewajiban MIT 

 
Hak MIT: 

 
- Mendapatkan dan/atau menggunakan produk dan layanan yang di sediakan oleh Perseroan, 

termasuk di dalamnya perangkat apabila sudah melakukan pembelian dan pembayaran.  
 
- Melakukan proses kerjasama dan penerapan pelaksanaan sebagai Merchant Aggregator dan 

Distributor perangkat sesuai dengan persetujuan dari Perseroan. 
 
- Mendapatkan komisi dengan presentase 25% (dua puluh lima persen) yang di dapat dari selisih 

MDR Kartu Kredit dan Cashlez Link yang berlaku sesuai dengan tabel MDR 1 setelah dikurangi 

dengan bottom line persentase MDR yang ditetapkan oleh Perseroan yaitu 1,6% untuk Kartu 
Kredit dan 2,1%  untuk Cashlez Link. 

 
- MIT berhak menerima komisi yang akan di transfer oleh Perseroan 5 (l ima) hari kerja dan 

selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima report transaksi 
dari MIT. 

 

- Memberhentikan kerjasama dengan Merchant yang bermasalah dengan alasan yang jelas dan 
dapat diterima melalui pemberitahuan kepada Perseroan serta mendapatkan persetujuan 
Perseroan. 

 

- Mendapatkan komunikasi informasi dan konfirmasi atas proses chargeback yang diinformasikan 
oleh pelanggan kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank 
melalui Perseroan kepada Merchant. 

 

- Mendapatkan perangkat pengganti dan/atau perbaikan perangkat bilamana perangkat 
mengalami kerusakan software dan/atau kerusakan pabrikasi yang dapat menyebabkan 
perangkat tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan oleh Merchant dan/atau MIT selama 

masa garansi 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian unit, yang dimana MIT akan 
mengirimkan data Merchant kepada pihak Perseroan terlebih dahulu. 

 
- Mendapatkan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada MIT, termasuk didalamnya 

adalah standarisasi materi penjualan untuk digunakan oleh MIT, standarisasi marketing collateral 
Perseroan di lokasi MIT dan/atau Merchant, serta semua kelengkapan informasi dokumen yang 
dibutuhkan oleh MIT ketika mengaggregate Merchant dan/atau mendistribusikan perangkat ke 

Merchant. 
 
- Mendapatkan ID Merchant Aggregator dan Distributor perangkat serta User ID akses portal ke 

mPOS Cashlez untuk mengetahui pergerakan transaksi dan kebutuhan perhitungan komisi hanya 

untuk Merchant-Merchant yang di-aggregate oleh MIT untuk Perseroan tanpa fungsi edit. 
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Kewajiban MDA: 
 

- Melakukan pembelian dan pembayaran perangkat Cashlez dengan harga berlaku sebagai berikut: 
 Cashlez Reader non Printer (Wisepad 2 non Printer) : Rp.1.500.000,-  

 Cashlez Reader Printer (Wisepad 2 Plus)  : Rp.2.200.000,-  

 
- Melakukan kegiatan penjualan, pemasaran, distribusi dan deployment produk dan layanan 

Perseroan kepada Merchant dari MIT. 

 
- Memberikan informasi produk dan layanan, syarat dan ketentuan, dan hak serta kewajiban 

sebagai Merchant yang berlaku di Perseroan dengan benar dan tepat kepada calon Merchant 
dan/atau Merchant. 

 
- Meng-aggregate Merchant dan mendistribusikan perangkat kepada Merchant dengan 

memperhatikan prinsip kehati -hatian dan Know Your Merchant baik dari sisi  profit resiko, jenis 

usaha, lama usaha, potensi usaha dan informasi lainnya terkait Merchant. 
 
- Melakukan pelatihan atas produk dan layanan Perseroan kepada Merchant, termasuk di 

dalamnya pemasangan marketing collateral Perseroan di lokasi Merchant oleh MIT sesuai dengan 

standarisasi berlaku, serta memberikan semua kelengkapan informasi dokumen yang dibutuhkan 
oleh Perseroan terkait proses pendaftaran Merchant dari MIT ke Perseroan. 

 
- Perseroan dan/atau MIT wajib melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dan benar 

dalam memberikan layanan terbaik kepada Merchant terkait dengan penanganan keluhan dari 
Merchant sebagai bagian dari service after sales, termasuk di dalamnya kunjungan ke lokasi 
Merchant bilamana dibutuhkan. 

 
- Bekerjasama dengan Perseroan melakukan komunikasi informasi dan konfirmasi serta koordinasi 

dengan Merchant dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh pelanggan 
kepada Perseroan melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank melalui Perseroan 

kepada Merchant. 
 
- MIT wajib mengirimkan report data transaksi yang ingin diklaim kepada Perseroan pada tanggal 

01 Setiap bulannya. 
 
- MIT (manajemen, karyawan dan atau afi l iasi) wajib menjaga kerahasiaan data, materi dan 

informasi yang diberikan oleh Perseroan. Oleh karena itu MIT dilarang untuk membocorkan 

kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis 
dari pihak lainnya. 

 
Force Majeure (Keadaan Kahar) 

 
- Perseroan dan MIT dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam 

memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT, 

yang disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure yaitu kejadian di luar kekuasaan Perseroan 
dan MIT untuk mengatasinya. 

 
- Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, wabah 

penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, secara nyata 
berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanji an Kerjasama Distributor Perseroan-MIT. 

 
- Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan 

secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender 
setelah terjadinya Force Majeure. Pihak yang terkena Force Majeure wajib berusaha semaksimal 
mungkin untuk memulai kembali kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-MIT. 
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- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahuka n 
secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender 

setelah terjadinya Force Majeure mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadi Force Majeure. 
 

Pengakhiran Perjanjian 
 

- Kecuali ditentukan lain, Perseroan atau MIT berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-MIT dengan pemberitahuan tertulis, apabila: 
a) Perseroan atau MIT bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT; 
b) Perseroan atau MIT tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama 

Distributor Perseroan-MIT baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak dimaksud tidak 
segera melaksanakan kewajibannya tersebut setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak 
3 (tiga) kali  oleh pihak lainnya; 

c) Perseroan atau MIT bubar atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; 

d) Perseroan atau MIT mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk 
melunasi/membayar hutangnya yang telah jatuh tempo; 

e)  Perseroan atau MIT telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
hutang ke Pengadilan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut 
telah disetujui oleh Pengadilan; dan/atau 

f) Sebagian besar aset dari Perseroan atau MIT telah disita berdasarkan putusan pengadilan 
atau badan berwenang lainnya, sehingga diperkirakan akan mempengaruhi kesanggupan 
Perseroan atau MIT melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-MIT. 

 
- Dalam hal Perseroan atau MIT berkehendak untuk tidak memperpanjang dan/atau mengakhiri 

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT, maka Pihak yang menghendaki tersebut wajib 
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT. 
 
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT tidak mempengaruhi hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab Perseroan dan MIT yang masih harus dipenuhi berdasarkan 
Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT. 

 
- Perseroan dan MIT sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT dapat diakhiri 
oleh Perseroan dan MIT tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan hakim/pengadilan. 

 
Hukum Yang Berlaku/Domisil i  Hukum 

 
- Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT dibuat, ditafsirkan berdasarkan dan tunduk pada 

hukum Negara Republik Indonesia. 

 
- Apabila  terjadi  perselisihan  dalam  penafsiran  dan/atau  pelaksanaan  ketentuan  dari  

Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT, Perseroan dan MIT sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat.  

 
- Bilamana musyawarah mufakat tidak mendapatkan penyelesaian, maka  Perseroan dan MIT 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di antara mereka kepada Badan Arbitrase 

Nasional  lndonesia (BANI) dengan menggunakan aturan yang berlaku di BANI. 
 
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Perseroan dan MIT wajib tetap 

melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor 

Perseroan-MIT kecuali ditentukan lain. 
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Lain-lain 
 

Apabila satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Distributor Perseroan-MIT dianggap tidak sah, tidak 
dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian Kerjasama 
Distributor Perseroan-MIT akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap 
tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut. 

 
15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 
 

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan 

tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk 
perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi 
Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak 

pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha 
Perseroan. 

 

  



   
  

 

304 

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 
 

1. UMUM 
 
Perseroan didirikan pada tahun 2015 dengan nama PT Cashlez Worldwide Indonesia. Pada saat ini kegiatan 
usaha Perseroan merupakan di bidang (i) perdagangan besar dan eceran, dan (i i) informasi dan komunikasi . 

Platform dari teknologi pembayaran finansial tersebut dinamakan CASHLEZ.  
 
Pada saat didirikan, Perseroan memiliki mimpi bahwa Cashlez akan menjadi platform pembayaran yang sangat 
efektif dan mudah digunakan oleh siapa saja serta dapat menerima segala jenis metode pembayaran yang ada .  

 
Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut: 

 

Visi 
One Solution is Enough 

 
Misi 

1.  Provide the best solution in the field 
2.  Providing reliable services and support 
3.  Provide relevant technology 

4.  Providing products that are safe and easy to use 
 
Berikut di bawah ini diagram yang menggambarkan rekam jejak Perseroan: 
 

PT Cashlez Worldwide Indones ia  didi rikan 
berdasarkan akte notaris  no. 1 tanggal  12 

Januari  2015 

 
Berdiri pada tahun 2015 dengan dukungan 
para  ahli yang memiliki  pengalaman kuat di  

bidang mPOS, akuis is i  Merchant, dan 
penerbitan serta  pembuatan skema kartu 

2015 
 

 

2016 
Cashlez bekerjasama dengan Bank Mandiri , 

BNI & Maybank sebagai  Merchant aggregator 
 

Mula i  mengoperas ikan usahanya pada 

September, 2016. Dalam kurun waktu 4 bulan, 
tota l  transaks i  mencapai  18 mi l iar dari  436 

Merchant 

Mendapatkan investasi dari  Mandiri  Capita l  
Indones ia  

 

Cashlez terpilih oleh Kementerian Komunikas i  
dan Informatika Republik Indones ia  sebagai  
sa lah satu representas i  Indones ia  pada ITU 

Telecom World 2017 dan International World 
Event di  Busan, Korea Selatan 

Mendapatkan penghargaan pertamanya di  
tahun 2017, sebagai  “Best Startup” da lam 

acara  Creative Innovative Award 2017.  

2017 
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2018 

Terdaftar di Bank Indonesia pada Maret 2018 

dan Cashlez mendapatkan nominas i  sebagai  
“The Next Indonesian Unicorn” 

 

Meluncurkan  produk terbaru ya i tu mini  POS 
(Point of Sale). Berkolaboras i  bersama Bank 

BNI dengan menerima pembayaran QR Code, 
YAP!. Serta  membantu pemerintah Lampung 

dengan meningkatkan cashless society di  

Lampung 

Sumitomo Corporation bergabung dengan 
melakukan pendanaan investas i . 

 
Menerima penghargaan dari  MURI sebagai  

“The First Payment Aggregator in Indonesia 
with Point-of-Sale Platform and Payment 

Options of Multi-Acquiring Bank in One App” 
 

Cashlez memi l iki  Kantor Perwaki lan di  
Makassar, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya 

pada Apri l  2019. Pada Mei  2019, Cashlez 

mendapatkan izin sebagai  Payment Gateway 
dari  Bank Indonesia. Serta mulai berkolaborasi 

dengan GO-PAY sejak Jul i  2019 

2019 

 

 

2020 
Menjadi salah satu Perusahaan Terbuka yang 

mencatatkan sahamnya di  Bursa  Efek 

Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana 
Saham 

 
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 

 
PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk (Cashlez) bergerak pada bidang jasa payment financial technology dan 

pembayaran digital . Cashlez memberikan solusi pembayaran dan menawarkan nilai tambah bagi para 
Merchant agar dapat mengorganisir dan mengembangkan bisnisnya. Dengan sistem mPOS (mobile point of 
sales) yang dibuat oleh Cashlez, sebagai suatu konsep pembayaran yang dapat menerima pembayaran 
menggunakan kartu baik kredit maupun debit via aplikasi telepon seluler (Android dan iOS) yang akan 

terhubung dengan bluetooth card Reader Cashlez. 
 
Selain mPOS, para Merchant juga dapat menerima pembayaran dari pembayaran digital lainnya seperti QR 

Code, Cashlez Link, OVO dan GO-PAY. Cashlez juga mengembangkan POS (Point Of Sales) yang dapat 
digunakan tanpa terkena biaya dan memberikan fitur pelaporan bagi para Merchant, sebagai suatu komitmen 
untuk memfasil itasi para Merchant dalam mengatur dan mengembangkan bisnisnya. Sistem ini juga dapat 
memonitor semua transaksi secara real-time. Selain itu, para Merchant juga dapat menggunakan data 

pelaporan untuk memantau tingkat loyalitas pelanggannya, sehingga kedepannya dapat digunakan sebagai 
suatu patokan data untuk memberikan reward/apresiasi kepada pelanggan. 
 

Sedangkan bagi pelanggan yang melakukan pembayaran mel alui Cashlez, mereka dapat menerima laporan 
secara elektronik baik melalui email dan SMS. Hal ini tentunya akan lebih praktis bagi para pelanggan dan 
meminimalisir penggunaan kertas sebagai bukti pembayaran. Namun, jika Merchant ingin tetap memberikan 
bukti pembayaran yang dicetak, bukti pembayaran tersebut dapat dicetak dengan menghubungkan bluetooth 

printer ke aplikasi Cashlez. 
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Posisi Perseroan sebagai penyelenggara payment gateway dapat dijelaskan dengan diagram di atas. Apabila 
kita mengambil contoh pembayaran yang dilakukan dengan kartu kredit, maka prosesnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Konsumen/ pelanggan (Consumer) memutuskan untuk membeli suatu produk di Merchant (bisa toko fisik 

atau toko online), kemudian melakukan pembayaran dengan kartu kredit/kartu debit. 

2. Perseroan sebagai Payment Gateway akan meneruskan informasi transaksi tersebut ke prosesor 

pembayaran bank (Acquirer Bank). 

3. Prosesor pembayaran bank meneruskan informasi transaksi tersebut ke bank penerbit kartu (Issuer) 

melalui asosiasi prinsipal kartu (Switch), misalnya Visa, Mastercard, CUP, AMEX & GP. 

4. Tahap selanjutnya, bank penerbit kartu akan memproses permintaan informasi transaksi ini dan 

mengirimkan balasan konfirmasi apakah transaksi tersebut berhasil  atau gagal ke prosesor pembayaran 

bank. 

5. Prosesor pembayaran bank akan mengirimkan konfirmasi apakah transaksi tersebut berhasil  atau gagal itu 

ke Merchant yang kemudian akan diteruskan ke Konsumen/ pelanggan apakah transaksi tersebut berhasil  

atau gagal melalui Perseroan. 

 
Sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara digital misalkan dengan OVO atau Gopay, maka pihak yang 

terlibat hanya konsumen, Merchant, payment gateway dan issuer. 
 
Merchant adalah penjual barang/jasa yang memiliki bentuk usaha (toko fisik) maupun toko online yang 
bekerjasama dengan Bank/Digital Provider dalam penyediaan layanan penerimaan pembayaran. 

 
Aplikasi dan produk Perseroan dipakai oleh Merchant dalam rangka menunjang usaha yang dikelolanya agar 
dapat menawarkan berbagai pil ihan pembayaran kepada konsumen yang bertransaksi.  
 

Produk yang disediakan Perseroan adalah berupa aplikasi yang memberikan fasil itas pembayaran yang 
menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit bahkan pembayaran digital seperti QR 
Code, Cashlez Link, OVO, Go-Pay. Untuk dapat menerima pembayaran dalam bentuk kartu kredit dan kartu 

debit, maka Merchant harus memiliki produk Perseroan yang berupa mesin pembaca kartu/ card Reader. 
 

3. PROSPEK USAHA  
 

Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan dana dari satu pihak kepada 
pihak lain yang melibatkan berbagai komponen sistem pembayaran, antara lain alat pembayaran, kliring, dan 

settlement. Dalam prakteknya, kegiatan sistem pembayaran melibatkan berbagai lembaga yang berperan 
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sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran maupun penyelenggara pendukung jasa sistem pembayaran 
seperti bank, lembaga keuangan selain bank, dan bahkan perorangan. 

 
Dalam perkembangannya, sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem 
keuangan telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Di sisi  lain, perkembangan 
teknologi juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang semula cash based menjadi non 

cash based. Selanjutnya, instrumen non cash based ini telah menjadi semakin canggih sehingga tidak lagi 
berbasis kertas (paper based) melainkan berevolusi ke bentuk paperless. Tentunya perkembangan tersebut 
membutuhkan infrastruktur teknologi tinggi dan juga suatu legal regime yang berbeda dari alat pembayaran 
yang berbasis kertas. 

 
Evolusi alat pembayaran tersebut pun diadopsi oleh Bank Indonesia dengan penerapan Sistem Kliring Nasional 
(SKN) dan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), perbankan nasional seperti berlomba -

lomba untuk menyediakan fasil itas alat pembayaran non-tunai. Hal ini mengakibatkan alat pembayaran 
menggunakan kartu seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mengalami peningkatan volume dan nilai 
transaksi yang cukup signifikan. Hal ini tentu karena adanya faktor keamanan dan kenyaman dalam melakukan 
transaksi dengan alat pembayaran menggunakan kartu tersebut dibandingkan  dengan menggunakan uang 

tunai, apalagi jika transaksi yang dilakukan dalam jumlah nominal yang cukup besar. Sedangkan di sisi  penjual, 
transaksi non cash based dapat menghilangkan risiko uang palsu. 
 

Dalam perjalanannya karena adanya tuntutan dalam kecepatan dalam bertransaksi, maka dunia perbankan 
pun kembali berevolusi dengan memberikan fasil itas bersifat elekronik. Dimana melalui sistem elektronik 
tersebut, selain dapat digunakan dalam melakukan pembayaran, juga dapat digunakan untuk transfer antar 
bank. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pengguna jasa, hanya dengan menggunakan kompu ter (e-banking) 

atau bahkan dengan telepon seluler (m-banking) tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank atau mesin 
ATM. 
 
Kemudian pembayaran dengan menggunakan kartu pun mengalami evolusi menjadi uang elektronik ( e-money  

e-wallet). Mekanisme uang elektronik menggunakan suatu media berupa server atau chip untuk menyimpan 
uang secara elektronik. Hal tersebut diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indo nesia berdasarkan 
peraturan BI No. 11/12/PBI/2009. Keberadaan sistem pembayaran non tunai memudahkan banyak orang dan 

turut melahirkan berbagai jenis metode pembayaran non tunai yang ada di Indonesia. Pembayaran non tunai 
juga mendorong para pelaku usaha untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Hal ini pun didukung dengan 
program pemerintah melalui  Bank Indonesia yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang disahkan pada 
tanggal 14 Agustus 2014. Ex-gubernur BI saat itu, Bapak Agus  D.W. Martowardodjo menyampaikan bahwa,  

”GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, 
sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen 
non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Sebagai 
bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, kami akan menjadikan GNNT sebagai 

gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman 
masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran.” (sumber:  siaran 
pers Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/sp_165814.aspx) 

 

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, volume transaksi uang elektronik pada akhir 2018 melonjak 209,8% 
menjadi 2,9 miliar transaksi dibandingkan 2017 sebesar 943,3 juta transaksi. Hingga Juli  2019, volume transaksi 
uang elektronik telah mencapai 2,7 miliar transaksi atau mendekati angka pada akhir 2018. Hal yang sama juga 

terjadi pada nilai transaksi uang elektronik yang melonjak hingga 281,39%. Pada 2018 nilai transa ksi uang 
elektronik mencapai Rp47,2 tril iun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp34,8 tril iun atau hampir tiga kali l ipat 
dibandingkan 2017 yang sebesar Rp12,4 tril iun. Hingga Juli  2019 nilai transaksi uang elektronik sudah 

melampaui nilai transaksi pada 2018, yaitu sebesar Rp69 tril iun. Peningkatan transaksi uang elektronik sejalan 
dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh BI sejak 2014.  Peningkatan  
tersebut dapat dil ihat melalui grafik yang dikutip dari halaman situs di bawah ini. 
 

  

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/sp_165814.aspx
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Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik 

 
Sumber: Bank Indonesia, 2019 (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/23/transaksi -uang-

elektronik-melonjak-2098-pada-2018) 
 
Dengan dukungan pemerintah, saat ini banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang pembayaran 
khususnya dengan metode financial technology (fintech) berbasis aplikasi berlomba-lomba untuk berinovasi 

dan tidak jarang menawarkan promosi -promosi yang menarik sehingga masyarakat tertarik untuk menjadikan 
aplikasi-aplikasi tersebut sebagai cara pembayaran menggantikan penggunaan uang tunai saat bertransaksi . 
Semakin bertambahnya penyelenggara fintech pun didukung dengan proyeksi mengenai potensi transaksi 
dompet digital seperti yang dilansir di halaman situs https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/gelombang-

besar-transaksi-nontunai-di-indonesia seperti di bawah ini. 
 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/23/transaksi-uang-elektronik-melonjak-2098-pada-2018
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/23/transaksi-uang-elektronik-melonjak-2098-pada-2018
https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/gelombang-besar-transaksi-nontunai-di-indonesia
https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/gelombang-besar-transaksi-nontunai-di-indonesia
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Dalam hal ini, persaingan penyedia jasa pembayaran menjadi semakin banyak dan menawarkan berbagai 

keuntungan bagi konsumen. Namun bagaimana dengan pemilik usaha? Tentunya pemilik usaha sedikit atau 
banyak akan memiliki tuntutan untuk dapat menyediakan medi a pembayaran tersebut. Karena dengan 
banyaknya keuntungan yang diberikan kepada konsumen, akan menjadi daya tarik bagi konsumen dan 
membuka peluang bagi pemilik usaha untuk memperkenalkan produk-produknya. Jangankan bagi pemilik 

usaha yang baru berdiri, pemilik usaha dengan brand yang sudah dikenal masyarakat luas saja tidak mau 
ketinggalan untuk dapat menyediakan cara-cara pembayaran tersebut. 
 
Jika dil ihat dari sisi  pemilik usaha bahwa dengan banyaknya perusahaan pembayaran yang bergerak di bidang 

fintech dan ditambah dengan cara pembayaran non tunai yang sudah ada sebelumnya, bagi pemilik usaha 
dengan toko ritel yang sudah banyak dan tersebar luas jaringannya tentu memiliki sumber daya manusia yang 
jauh lebih banyak, hal tersebut belum tentu menjadi masal ah. Namun bagi pemilik usaha kecil  yang memiliki 

sumber daya manusia terbatas, hal tersebut dapat menjadi kendala tersendiri. Dapat dibayangkan jika pemilik 
usaha harus memberikan pengetahuan bagaimana cara mengoperasikan mesin-mesin pendukung pembayaran 
non tunai tersebut setiap kali  ada pergantian karyawan, khususnya yang berkerja di bagian kasir. Waktu yang 
dibutuhkan untuk melatih kembali karyawan baru agar dapat mengoperasikan dengan lancar alat -alat 

pembayaran tersebut, tentunya akan cukup merepotkan dan jika kasir baru belum dapat mengoperasikannya 
dengan lancar akan menyebabkan antrian panjang pada saat membayar.  
 

Akan tetapi, selain keharusan mengikuti perkembangan zaman terhadap cara pembayaran non -tunai yang 
dapat menimbulkan kendala-kendala tersebut. Pembayaran non-tunai juga memberikan keuntungan bagi 
pemilik usaha, sebagai contoh mengurangi kerepotan bagi pemilik usaha untuk menghitung penerimaan tunai 
yang diterima setiap harinya lalu menyetorkannya ke bank, pemilik usaha tidak harus khawatir jumlah uang 

tunai yang diterima setiap harinya sesuai atau tidak dengan yang dicatatkan pada pembukuan perusahaan 
atau toko, pembayaran non-tunai juga mengurangi kemungkinan kehilangan uang tunai yang ada di kasir dan 
lain sebagainya.  
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Atas dasar tersebut, Perseroan menawarkan solusi pembayaran 
berbasis android kepada pemilik usaha terutama skala kecil  melalui 
produk andalannya yaitu CashlezONE dengan satu alat bantu 
pembayaran yang dapat memproses banyak jenis cara pembayaran. 

Selain menyediakan alat bantu pembayaran yang dilengkapi dengan 
printer untuk mencetak struk ataupun tidak, Perseroan juga 
memberikan kemudahan lainnya yang disebut dengan Smartpoz yaitu 
aplikasi POS (Point-of-Sales) yang terintegrasi dengan solusi 

pembayaran milik Perseroan dan dilengkapi dengan berbagai fitur 
untuk mempermudah pemilik usaha dalam menjalankan usahanya. 
Aplikasi tersebut bahkan dapat diunduh melalui Playstore, sehingga 

jika terdapat update maka tidak perlu ada teknisi khusus yang harus 
mendatangi pemilik usaha untuk membantu proses update tersebut. 
 
Melalui dana yang diperoleh dari penawaran umum, Perseroan juga 

berencana mengakuisisi STI. Sebuah perusahaan IT Solution yang 
akan semakin melengkapi dan mendukung kegiatan usaha Perseroan. 
Sehingga kedepannya fitur-fitur yang ditawarkan dan cara 

pembayaran non-tunai yang dapat disediakan oleh Perseroan akan 
semakin lengkap dan beragam. 
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4. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN 
 

Perseroan sampai saat ini masih terus melakukan ekspansi dikarenakan pangsa pasar yang masih luas 
walaupun pada saat ini cukup banyak pesaing yang bergerak dalam bidang usaha sejenis. Namun, Perseroan 
menawarkan suatu solusi yang menarik khususnya bagi pemilik usaha kecil. Dimana melalui solusi tersebut, si  
pemilik usaha dapat menikmati fasil itas pembayaran yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu 

kredit, kartu debit bahkan pembayaran digital seperti QR Code, Cashlez Link, OVO dan Go-Pay. Selain solusi 
cara pembayaran, Perseroan juga memberikan fitur-fitur sebagai berikut: 
 
- Cashlez mPOS 

Fitur ini membantu pemilik usaha mengatur penjualan dan transaksi penjualan agar lebih efisien. Fitur ini 
bisa dinikmati pemilik usaha dalam bentuk aplikasi dengan sistem berbasis cloud POS yang dapat 
digunakan pada berbagai platform dan sistem operasi. 

 
- Cashlez Report 

Sebuah fitur yang dibuat agar pemilik usaha dapat mengurus usahanya termasuk seluruh transaksi, 
tagihan, serta laporan pencapaian. Fitur ini sudah merekonsiliasi transaksi-transaksi yang dilakukan secara 

otomatis. 
 

- Layanan Terintegrasi  

Sebuah layanan terintegrasi yang dapat memfasil itasi sistem kegiatan usaha.  
 

Adapun beberapa Merchant yang sudah menggunakan Cashlez adalah Gramedia dan Informa. 
 

 
 
5. STRATEGI USAHA PERSEROAN 

 
Perseroan melihat bahwa dengan banyaknya metode pembayaran non-tunai yang semakin banyak dan 

bervariasi, akan menimbulkan kendala bagi pemilik usaha dana menyediakan alat bantu pembayaran. Selain 
itu bagi pemilik usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, tentunya juga akan kesulitan untuk 
mengembangkan usahanya. Untuk itu, Perseroan memberikan solusi untuk membantu para pemilik usaha 

dengan strategi sebagai berikut :  
 
- Menyediakan produk yang dapat menerima berbagai jenis metode pembayaran non -tunai, dilengkapi 

dengan berbagai jenis fitur yang dapat memberikan kemudahan bagi pemilik usaha. 
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- Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan fitur-fitur yang diberikan oleh produk Perseroan sehingga 
selain memberikan kemudahan bagi pemilik usaha, produk Perseroan juga senantiasa mengikuti 

perkembangan zaman. 
- Perseroan terus berusaha untuk melakukan ekspansi baik dari sisi  pemasaran, namun juga melakukan 

ekspansi dalam bentuk pelayanan yang diberikan. Sebagai contoh, Perseroan terus berusaha untuk 
menambah partner baru sehingga melalui produk Perseroan semakin banyak cara pembayaran non-tunai 

yang dapat diterima. 
- Perseroan juga berusaha untuk melakukan investasi yang dapat menunjang kegiatan usaha utama 

Perseroan. Salah satunya adalah mengakuisisi STI dengan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum 
Perdana Saham (IPO). 

 
6. PERSAINGAN USAHA  
 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentu Perseroan mendapatkan persaingan usaha dari perusahaan yang 
bergerak dalam bidang sejenis maupun dari Perbankan. Persaingan tersebut bisa saja bersifat secara langsung 
maupun tidak langsung. Seperti yang kita ketahui saat ini, tentunya banyak konsumen yang menikmati 
promosi-promosi menarik seperti diskon, cashback, poin yang dapat digunakan kembali untuk berbelanja dan 

lain sebagainya. Tentunya untuk memberikan promosi -promosi tersebut, memerlukan biaya yang besar dan 
perusahaan-perusahaan yang memberikan promosi tersebut didukung  oleh pemodal besar. 
 

Dengan keterbatasan permodalan Perseroan, tentunya saat ini sulit untuk bersaing dalam memberikan 
promosi-promosi secara besar-besaran. Namun, bagi  Perseroan hal tersebut bukanlah suatu kendala yang 
tidak ada jalan keluarnya. Alih-alih bersaing secara langsung, Perseroan memilih untuk dapat berkerja sama 
dengan perusahaan pembayaran digital dengan menggandengnya sebagai partner dan masuk dalam altern atif 

pembayaran pada aplikasi Cashlez. Dengan demikian, pemilik usaha yang menggunakan produk Perseroan 
tetap dapat menikmati keuntungan dari gencarnya promosi -promosi yang ada untuk menarik konsumen 
ditambah dengan fitur-fitur dari produk Perseroan yang dapat membantu pemilik usaha dalam menjalankan 
kegiatan usahanya. 

 
7. KEGIATAN PEMASARAN 

 

Kegiatan pemasaran merupakan salah satu faktor penentu yang menjadi fokus dari Perseroan. Saat ini 
Perseroan secara konsisten menerapkan langkah strategis terkait inisiatif-inisiatif yang inovatif dalam 
kreatifitas dari  sisi pemasaran, dengan menitikberatkan pada komunikasi Perseroan atas produk, layanan dan 
penawaran-penawaran, baik secara soft-selling maupun hard-selling untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan serta sejalan dengan visi  dan misi  Perseroan. 
 
Perencanaan dan kegiatan pemasaran merupakan suatu design, baik dari sisi  penerapan sumber daya 
pemasaran itu sendiri dan langkah-langkah inisiatif dalam menciptakan nilai bagi Merchant yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pasar dengan kondisi saling menguntungkan.  
 
Secara garis besar, dalam pelaksanaannya Perseroan menerapkan dan mengimplementasikan strategi 

pemasaran dengan melakukan optimalisasi kedua kanal, baik kanal digital (online) dan kanal konvensional  
(offline). 
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MARKETING FRAMEWORK 

 

 
KANAL DIGITAL (ONLINE) 

 
Pada kanal ini, Perseroan melakukan optimalisasi dengan memanfaatkan website Perseroan dan social media 
Perseroan sebagai salah satu jalur alternatif terkait kegiatan sales dan marketing. Adapun kanal digital (online) 
Perseroan saat ini adalah: 

 
Website : www.cashlez.com 
 
Social Media: 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 Youtube 

 LinkedIn 

 dan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi pemasaran di lapangan. 

 
Dalam kanal ini, Perseroan melakukan beberapa inisiatif aktifitas, sebagai berikut: 

 Beyond Website through Optimization and Acceleration  

Perseroan menjadikan website Perseroan, bukan hanya sebagai jendela untuk mengetahui Perseroan 
dengan baik, namun menjadi sarana komunikasi produk, layanan dan penawaran-penawaran termasuk di 
dalamnya melakukan transaksi penjualan secara langsung sampai dengan proses pembayaran secar a 

online.  
 

 Digital Marketing – Push to Website and Push to Install 

Melakukan kegiatan pemasaran melalui digital ads (inorganic growth) di media-media dengan 

mempertimbangkan banyak hal, termasuk di dalamnya targeted audience, waktu, moment dan lain 
sebagainya dalam meningkatkan jumlah installers, jumlah ‘leads’ dan digital asset di samping memperluas 
awareness dari sisi  jangkauan maupun engagement. Di dalam pelaksanaannya, Perseroan mempersiapkan 
yearly CoA (Calender of Activity) terkait campaign dan/atau aktifitas baik tematik maupun tactical di 

digital ads. 

http://www.cashlez.com/
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 Social Media Management  

Melakukan kegiatan pemasaran di akun social media Perseroan (organic growth), sebagai bagian dari 
engagement dan retention serta menjaga sustainability digital asset secara terus menerus dan 

berkesinambungan, melalui: 
o Attractive contents; dalam bentuk artikel, quiz/games, testimoni, informasi terkait Perseroan, ucapan 

hari besar/raya dan lain sebagainya . 

o Exclusive campaign dan/atau aktifitas baik tematik maupun tactical. 

o Selected influencer partners yang disesuaikan dengan objektivitas atas komunikasi pemasaran yang 

akan disampaikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 

 

 Kanal digital (online) berkolaborasi menuju sinergi dengan strategic partners termasuk di dalamnya 

customers (Merchants) untuk saling mendukung kegiatan pemasaran di kanal digital (online) masing-

masing partners, termasuk di dalamnya pemanfaatan e-tailing baik untuk komunikasi dan promosi serta 

penjualan. 

 

 Menjalin hubungan, komunikasi dan kerjasama positif dengan mitra online di industr i media, terkait  

e-publikasi dari sisi  kanal digital (online) mengenai Perseroan. 

 

Pemantauan perkembangan tren di kanal digital (online) untuk meningkatkan inisiatif aktifitas kanal digital 

(online) termasuk perkembangan strategi  guna mengimplementasikan strategi pemasaran terkini dan tepat 
sasaran. Termasuk dalam penerapannya, mengoptimalkan hashtag, pengembangan kanal digital (online) ke 
dalam SEM dan SEO serta lain sebagainya.  
 

Semua inisiatif aktiftas di atas merupakan satu kesatuan gambaran yang dalam pelaksanaannya memiliki saling 
keterkaitan dari sisi  efektifitas dan efisiensi serta pencapaian kinerja. 
 

KANAL KONVENSIONAL (OFFLINE) 
 
Mengoptimalkan aktifitas pemasaran, komunikasi dan promosi yang dilakukan di tingkat r itel/Merchant 
dengan tujuan merangkul ritel/Merchant serta meningkatkan awareness atas Perseroan termasuk di dalamnya 

produk, layanan dan penawaran-penawaran, baik melalui jalur below the line maupun above the line. 
Termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut ini : 
 

 Marketing collateral 

Mengoptimalkan Merchant premises terkait penempatan marketing collateral di lokasi Merchant sebagai 
area komunikasi dan promosi. Penempatan marketing collateral sebagaimana dimaksud, tetap menitik 
beratkan pada win-win business relationship.  
 

Marketing collateral yang dimaksud di sini adalah semua materi seperti spanduk, banner, tent-card, flag-
chain, poster, brosur, stiker, dan lain sebagainya 

 

 Merchandise 

Sama seperti halnya marketing collateral, merchandise merupakan salah satu langkah praktis dalam 
pelaksanaan pemasaran terkait komunikasi dan promosi. Perseroan mengoptimalkan penyebaran 
merchandise melalui berbagai macam aktifitas baik di dalam kegiatan online maupun offline dalam lingkup 
internal maupun eksternal. Salah satu kegiatan penyebaran merchandise adalah sebagai bagian dari 

gimmick/goody bag saat brand activation, sebagai salah satu pil ihan atas barang hadiah dari suatu 
aktifitas bahkan dapat menjadi bagian dari penyertaan sponsorship.  

 

 Brand Activation (Existing and New to Cashlez- ETC & NTC) 

Merupakan suatu kegiatan terkait event, dimana pada kesempatan ini Merchant akan berhubungan 
langsung dengan brand, sehingga tercipta suatu komunikasi antara brand dengan Merchant. Merupakan 
kegiatan Brand Activation yang secara rutin dilakukan perseroan adalah: 
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o Cashlez Merchant Gathering 

Menitik-beratkan kepada Merchant Engagement (ETC dan NTC), dalam event ini Perseroan ingin lebih 

lagi mengenal para Merchantnya guna mengetahui kebutuhan serta kontribusi Perseroan dalam 
mendukung Merchant memajukan usahanya sekaligus memberikan sarana atau wadah bagi para 
Merchant baik dalam usaha yang sama maupun berbeda namun saling terkait, untuk lebih mengenal 
dan bahkan membuka potensi -potensi usaha baru melalui perluasan jaringan antar Merchant. 

 
o Cashlez Focus Group Discussion (ETC dan NTC) 

Merupakan suatu event kegiatan untuk mendapatkan “The Real Voice of Customer” ketika Perseroan 

melakukan reviu atas produk, layanan dan penawaran-penawaran yang sudah tersedia maupun yang 
akan disediakan oleh Perseroan. Kegiatan ini bukan saja mengajak Merchant menjadi bagian dari 
Perseroan, memperkuat hubungan yang erat antara Merchant dan Perseroan, namun juga sebagai 
sarana pengembangan Perseroan dalam memberikan produk, layanan dan penawaran yang efektif 

dan efisien. 
 

o Cashlez Room 

Adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Perseroan terkait pelaksanaan edukasi digital dan gerakan 
non-tunai atas produk, layanan dan penawaran-penawaran dari Perseroan secara khusus serta 
edukasi digital lainnya secara umum. Pada kesempatan ini, perseroan mengundang para Merchant 
(ETC) untuk mengetahui mengenai produk, layanan dan penawaran-penawaran yang diberikan oleh 

Perseroan, serta langkah dan strategi-strategi terbaru terkait pemanfaatan teknologi Perseroan bagi 
usaha para Merchant. 
 

o Cashlez Zone 

Sebuah sarana event yang diselenggarakan oleh perseroan dengan menggandeng Bank dan atau non -
Bank partner serta para Merchant (ETC) untuk melakukan kegiatan jual  beli  berbasis digital dengan 

penerimaan pembayaran non-tunai.  
 

o Co-partnership dengan membuka booth pada acara-acara yang bermitra dengan Bank, Non-Bank dan 

Merchant yang memiliki target pasar serta industri  yang sama. 

 

o Bergabung baik secara atau tidak secara sponsorship pada acara-acara yang sesuai dengan target 

pasar Perseroan dan masih banyak lagi termasuk di dalamnya acara-acara dan kegiatan Merchant get 

Merchant untuk menciptakan pemasaran mouth to mouth. 

 

 Network & People (Support Office) di beberapa area 

Cashlez merupakan suatu aplikasi mobile yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun penerapan 
network & people sebagai bagian dari strategi  pemasaran merupakan salah satu langkah strategis yang 
dibutuhkan oleh Perseroan untuk lebih dekat lagi dengan para pelaku usaha pada umumnya dan para 
Merchant pada khususnya. 

 

 Media Massa & Biro Iklan 

Menjalankan kegiatan pemasaran terkait above the line, termasuk di dalamnya Talkshow Radio dan 
televisi , konten iklan video atau ad-lips – produk, layanan dan penawaran-penawaran dari  perseroan di 

lokasi-lokasi tertentu yang sesuai dengan sasaran Perseroan. 
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 Media dan Publikasi  

Sehubungan dengan Media dan Publikasi, kami melakukan beberapa fokus kegiatan yang secara garis 
besar dapat kami sampaikan sebagai berikut ini: 

 

 
 

 Media Coverage  

Bekerjasama secara positif dengan beberapa mitra media terkait dengan pelaksanaan publikasi 

Cashlez di kegiatan-kegiatan tertentu Cashlez pada khususnya dan Technology / Financial Technology 
pada umumnya. 

 Media Visit 

Melakukan kunjungan ke beberapa media dibeberapa kota besar, selain untuk menjalin hubungan 
jangka-panjang dengan baik, termasuk di dalamnya menciptakan ‘awareness’ secara positif atas 

Cashlez di area / kota tersebut. 

 Media Gathering 

Meningkatkan ‘engagement’ antara Cashlez dengan teman-teman media, termasuk di dalamnya 
langkah publikasi akan “Top of Mind” dan/atau “Profiling” secara baik dan benar, melalui peran serta 

aktif Cashlez di dalam industri Financial Technology. 
 

Di samping itu, Cashlez akan terus meningkatkan kegiatan Media dan Publikasi, di mulai dari publikasi itu 
sendiri menuju Media Relations (melalui tiga tahapan di atas), berpartisipasi dalam PR events, 

meningkatkan konsep ‘Top of Mind’ dan / atau C Level Branding di sisi  Financial Technology terkait 
Cashlez, keunggulan product dan layanannya sampai dengan pelaksanaan Corporate Social Responsibility 
(CSR). 
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Kegiatan pemasaran di atas dilaksanakan berdasarkan sasaran kerja yang hendak di capai, monitorin g atas 
pergerakan, evaluasi perbaikan dan hasil  pencapaiannya diukur sesuai dengan sasaran tersebut.  

 
8. KETERANGAN UMUM TENTANG PELANGGAN PERSEROAN  

 
Secara umum pelanggan dari Perseroan adalah Merchant yang menggunakan layanan dari Cashlez dalam 
memberikan solusi pembayaran dan menawarkan nilai tambah bagi para Merchant agar dapat 
mengorganisir dan mengembangkan bisnisnya. Pelanggan dari Perseroan  dapat menggunakan sistem 

mPOS (mobile point of sales) yang dibuat oleh Cashlez untuk menerima pembayaran menggunakan kartu 
baik kredit maupun debit via aplikasi telepon seluler serta pembayaran digital lainnya. Untuk periode  
10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018 serta untuk tah un yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat penjualan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari 

jumlah pendapatan bersih. 
 
Berikut merupakan data pendapatan atas penjualan jasa Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang 

berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun -tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. 

 
(dalam Rupiah) 

Keterangan 

31 Oktober 31 Desember 

2019 2018 

(tidak diaudit) 

2018 2017 

Merchant terkait transaksi kartu  
     kredit dan pembayaran digital 6.977.986.604 4.841.088.676 7.442.368.437 1.178.789.678 
Penjualan perangkat 4.412.228.174 1.077.799.381 1.316.161.524 1.091.955.035 
Sewa perangkat 341.733.617 64.762.660 77.612.265 38.914.665 

Jumlah 11.731.948.395 5.983.650.717 8.836.142.226 2.309.659.378 

 

Tidak terdapat pembatasan yang merugikan pemegang saham publik. 
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VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN 

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak 

yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. 
 
Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan dan hanya boleh 
dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen 

interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian 
dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor 
penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim ti dak boleh mengganggu kegiatan 

Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari 
Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim 
Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh 
pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung 

renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham. 
 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2024, manajemen Perseroan berencana untuk 
membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak -banyaknya sebesar 

50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023 dengan tidak mengabaikan tingkat 
kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai 
dengan anggaran dasar Perseroan. 

 
Penentuan jumlah dan pembayaran dividen a tas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi 
Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi 
l ikuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas. 

 
Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas 
dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di 
Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikena kan pajak 

penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan 

untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. 
 
Sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen. 
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IX. PENJAMINAN EMISI EFEK 

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK 

 
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penja minan Emisi 
Efek Penawaran Umum PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk. No. 23 tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana 
telah di addendum dengan Akta No. 10 tanggal 16 April  2020, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui 

sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat 
dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri  untuk membeli saham yang akan 
ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum. 

 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua 
persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. 

 
Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk 
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tenta ng Pemesanan dan 
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep -691/BL/2011 

tanggal 30 Desember 2011. 
 
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku 

Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. 
 
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan adalah sebagai berikut: 
 

Penjamin Emisi Jumlah Saham Nilai (Rp) % 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek    

1. PT Sinarmas Sekuritas 250.000.000 87.500.000.000 100,00 

Total 250.000.000 87.500.000.000 100,00 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afil iasi dengan 
Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 
UUPM. 

 
2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA 

 

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp350,- juga mempertimbangkan hasil  bookbuilding yang telah 
dilakukan pada tanggal 16 – 27 Maret 2020 dengan kisaran harga penawaran Rp298 sampai dengan Rp358, 
oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor seperti: 
1. Kondisi  pasar pada saat bookbulding dilakukan; 
2. Permintaan (demand) dari investor domestik dan internasional; 

3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (Qualified Institutional Buyer / QIB); 
4. Kinerja Keuangan Perseroan; 
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri jasa 

finansial teknologi dan pembayaran digital ; 

6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan 
Perseroan di  masa mendatang; 

7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan 
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk 

beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan. 
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Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus 
berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di 

Bursa Efek.  
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X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 

1. Pemesanan Pembelian Saham 

 
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Para pemesan saham dapat 
melakukan pemesanan pembelian saham dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Para pemesan dalam melakukan pengajuan pemesanan saham dengan mengirimkan email ke alamat 
email ipo.cashlez@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali  pemesanan. 

b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada  
pukul 08.00-12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada pemesan untuk melakukan 
proses pembayaran pemesanan saham di Bank. 

c. Melampirkan foto KTP atau identitas diri  l ainnya. 

d. Menyampaikan pesanan pada badan email dalam format: 
Nomor Sub Rekening Efek (SRE)<Spasi>Jumlah pemesanan(kelipatan seratus)<Spasi>Nama pemesan 
sesuai dengan KTP atau identitas diri  lainnya yang dilampirkan. 
Contoh: DH0018A1234567 1000 Agus  

e. Mencantumkan rekening pribadi pemesan yang akan digunakan untuk pengembalian uang 
pemesanan dalam badan email yang menginformasikan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan 
nama bank serta cabang bank dari rekening tersebut. 

Contoh: 
Nama Pemilik Rekening : Agus  
Nomor Rekening  : 1234567890 
Bank/Cabang  : Sinarmas Cabang Thamrin 

2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil  scan FPPS yang sudah dibubuhi Nomor 
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atau informasi tolakan yang dikarenakan o leh email ganda, 
nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau indentitas diri  yang dilampirkan 
tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP, informasi 

rekening bank yang tidak lengkap, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan saham. 
3. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang 

tercantum pada sub bab 8. Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPS yang dikirimkan melalui 

email. Kemudian bukti setor dan scan FPPS yang telah diisi  lengkap wajib dikirim ke alamat email 
fpps.cashlez@gmail.com selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dengan informasi pada badan email yang 
mengungkapkan nomor FPPS dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau indentitas lainnya yang berlaku. 

 

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona 
(COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap 
memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan ini adalah final dan para pemesan yang ingin 

berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas. 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 KSEI. 
 
2. Pemesan Yang Berhak 
 

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan 
usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan IX.A.7. 
 

3. Jumlah Pemesanan 
 
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan 
selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) s aham. 
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4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif 
 

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran 
Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.  
 
Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 
a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil  Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif 

Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam 
Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil  Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam 

rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 30 April  2020 setelah menerima konfirmasi registrasi 
saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE. 

b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa 

Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan 
dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah 
Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk 
kepentingan pemegang saham. 

c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank 
Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham 
yang didistribusikan oleh Perseroan. 

d. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 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 Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek 
Perusahaan/Bank Kusodian yang telah ditunjuk. 

e. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan 
investor. 

f. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo 
selambat-lambatnya 5 (l ima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama 

pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola 
saham. 

g. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.  

h. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen 
tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan 
melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang 
rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.  

i . Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau 
kuasanya. 

j. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham 
yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.  

k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya 
tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur 
penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang 

bersangkutan diajukan. 
 

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham 
 

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham 
selama jam kerja dimulai pada pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, yang mana jam kerja ini 
merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek 

atau Agen Penjualan. 
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir  yang diajukan melalui email oleh pemesan yang 
bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan tanda jati  diri  (KTP/Paspor bagi perorangan, dan 

Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan 
pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor 
yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili  hukum yang sah 
dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.  
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Para Pemesan dapat menyampaikan pertanyaan atau melakukan permintaan informa si secara online melalui 
email ask.cashlez@gmail.com. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) tidak akan melayani 

pertanyaan atau permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor  BAE. 
 
Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak 
pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi  dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan 

pembelian saham tidak terpenuhi. 
 
6. Masa Penawaran Umum 
 

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 27 April  2020 dari pukul 8:00 WIB sampai dengan 
pukul 15:00 WIB setiap hari pelaksanaan. 
 

7. Tanggal Penjatahan 
 
Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap 
Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 29 April  2020. 

 
8. Syarat-Syarat Pembayaran 
 

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai , transfer, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata 
uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dan mencantumkan 
nomor FPPS yang diterima pada email balasan mengenai pemesanan pembelian saham pada kolom berita slip 
setoran Bank dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada: 

 
PT Bank Sinarmas, Tbk. 

Cabang KFO Thamrin, Jakarta 
Atas Nama: Sinarmas IPO Cashlez 

No. Rek : 0052889537 
 
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang 

mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai 
pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima ( in good funds) secara efektif pada tanggal  27 April  2020. 
Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal Tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan 
tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan 

bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama. 
 
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan 
Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan 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 rekening dari bank lain, pemesan harus 

melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-
nya. 
 
9. Bukti Tanda Terima 

 
Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima email pengajuan pemesanan saham dengan 
melampirkan FPPS yang diisi  lengkap dan bukti setor yang dananya telah diterima rekening ( in good funds), 

akan mengirimkan email balasan sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda 
Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan 
dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir 
Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti 

Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan. 
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10. Penjatahan Saham 
 

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku 
Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya 
persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham.  
 

i . Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)  
Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 
99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. 

 

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan dengan 
menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila 
memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: 

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan 
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham; 

b. Dalam hal  terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin 
Emisi Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafil iasi dengannya dilarang membeli atau memiliki 

saham untuk rekening mereka sendiri; dan 
c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin 

Emisi Efek, Agen Penjualan, atau pihak-pihak terafil iasi dengannya dilarang menjual saham yang telah 

dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek 
jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.  
 

ii . Penjatahan Terpusat (Pooling) 

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan 
mengenai penjatahan pasti maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus 
melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut: 
a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan direktur, 

komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu 
perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain 
yang terafil iasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana 

Saham tersebut) dan terdapat sisa Efek dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang 
dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan, 
maka: 
i . Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan  

ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah meneriman penjatahan sepenuhnya dan 
masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para 
pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka ii  huruf a menurut jumlah yang dipesan 
oleh para pemesan. 

b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafil iasi dan terdapat sisa saham yang 
jumlahnya lebih kecil  dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak 
dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

i . Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jik a 
terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka 
satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk 
dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan satuan perdagangan penuh terbesar yang 

ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat. 
ii . Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada 

pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut 

jumlah yang dipesan oleh pemesan. 
 

iii . Penjatahan Bagi Pihak Terafil iasi  
Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafil iasi (para pemesan yang tidak 

dikecualikan) telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saha m tersebut 
dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafil iasi. 
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11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum 
 

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 23 tanggal 12 Desember 
2019 sebagaimana telah di addendum dengan Akta No. 10 tanggal 16 April  2020, setelah diterimanya 
Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak 
untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum Perdana Saham ini berdasarkan hal -hal yang tercantum 

dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanj ian Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2. 
 
a. Penawaran Umum Perdana Saham dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang 

berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang 

berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum Perdana Saham, apabila: 
1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap kelangsungan usaha Perseroan;  

2) Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari 
Bursa berturut-turut; 

3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang 
ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.  

 
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimasuk dalam  

poin a angka (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat  
8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan 
paling sedikit 50%;  

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana 

dimaksud dalam poin a angka (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa 
Penawaran Umum; 

3) wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana 
Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah 

Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar 
harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling la mbat 1 (satu) Hari Kerja 
sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat 

kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; 
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka  (3) kepada OJK 

paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan 
5) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana 

Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib 
mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak 
keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. 
 

12. Pengembalian Uang Pemesanan 
 

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya 

pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan 
dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan secara otomatis ke rekening yang dicantumkan 
pada saat pengajuan pemesanan saham. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 
(dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum 

Perdana Saham. 
 
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau dengan menggunakan 

Sistem Kliring Nasional (“SKN”) ke rekening atas nama pemesan yang dicantumkan pada saat pengajuan 
pemesanan saham. 
 
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan 

dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam 
melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para 
pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank 
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Sinarmas yang dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun 
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 

 
13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham 

 
Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham akan dikirimkan dalam bentuk scan copy ke 

email pemesan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pencatatan. Sedangkan untuk 
Formulir Konfirmasi Penjatahan asli dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek dengan perjanjian terlebih 
dahulu dan pada saat pengambilan FKP wajib menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. 
 

14. Lain-lain 
 

Penjamin Pelaksana emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian 

saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek 
terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, 
maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut. 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafil iasi dilarang untuk membeli atau memi liki 
saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafil iasi hanya 
diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak 

yang terafil iasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua 
pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa. 
 
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Pelaksana 

Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli 
atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah 
diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek. 
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XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran 

Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum LOU & Mitra selaku Konsultan Hukum 
Perseroan. 
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XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

Berikut merupakan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 

31 Oktober 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA 
dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam semua hal yang material . 



PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TbK

Laporan Keuangan I Financial Statemenb
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As of October 31, 2019, December 31, 2018 And 2017
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And For The Ten-Month Period Ended October 31, 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 3,1 Desember 2018 Oan ZO17 I
And For The Years Ended December 31, 2018 Anct 2017
Dan Laporan Auditor lndependen I And lndependent Auditors' Report
(ltilata Uang lndonesia) / (rndorresian Currency)
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Jakarta,

Tee Teddy SetiatYan
Garden Shopping Arcade &0&BA, Podomoro city

Jl. Letjen. S. Parman Kav-28, Jakana 11470
021-29860750

JL. K.H. Moh. Mansyur 24 A, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta

Direktur Ulama / President Director

Suwandi
Garden shopping tucade B-0&BA" Podomoro City

Jl. Leqen. s. Pdffien Kav-28, Jakana 11470
021-29860750

Jl. Ouri Mas lV A Blok P/346A, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta

Dircklut I Director

State that:

Phone number
Domicile as dated
inlDc d

Fositiol]

Name
Olfice Address

Name
Office AddrBSs

mone number
Domicile as stated

in lD cdd
Posifio,

We are respnsibla lor lhe Neparation and Wsentation of
lhe financial statements ol PT Cashlez wo dwide lnonesia
Tbk (the Conpany) as of Oclobs 31, 2019,
De@mber 31. 2018 and 2017 and for the ten-month pedod
en&d Oclob$ 31, 2019 and lor the years ended
DcAmbcr 31, 2018 and 2017.

2. The financiat sfatemerls ot the Company have been

Nep ed and presented in acxordance with lndonesian
Fi narci al Acicou nli ng Slardards;

3. a. All intormation contained in the financial stdements of
the Company has bee, ca@eted and WNly
d,.sc,osed;

b. The Company financial statements of the Comryy do
nol cgntain misleading mateial information or fads'
and do not omit mateial information and fads;

4. We are responsiDre fot tltP- intemal @ntol sys/..e,n ol the
comqny.

This ste/:emenl letter is made trulhtu y.

7 Februati 2o2O I February 07, 2020

1

2

3

4

Tee Teddv Setiawan
DireKur Ulama / President D,.rector Direktur Keuangan / Final@ Dreclor
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LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN IN DEPEN DENT AUDITORS' REPO RT

ReDod No 142.0961/AU.1/0A10 3- 1/1/l/2020

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Cashtez Wottdwide lndonesia Tbk

We have audiled the accompanying financial statements of
PT Cashlez Wotldwide lndonesia Tbk, which compise the
stalement ol financial position as of Oclober 31, 2019,
December 31, 2018 and 2017, and the statements of profit
or loss and olher comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the ten-monlh pedod ended
Oclober 31, 2019 and for the years ended
December 31, 2018 and 2017, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory information.

Management's responslbility for the financial
statements

Management is responsible fot the preparation and fai
presentalion of such tioancial slal€merfs in accordance
with lndonesian Financial Ac:counting Standards, and for
such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from mateial misstatemenl whether due to
fraud or offor

Audiao rc' responsi b i I ity

Our responsibilily B to express an opinion on such financial
stataments based on our audits. We conducled our audits
in accordance with Standards on Audiling established by
the lndonesian lnslitute of Cetified Public Accountants.
Those standads require that we comply with ethical
requircments and plan and peiorm the audit to obtain
reasonable assurance about whether such financial
statements are free from mateial misstatemen.

We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and apprcpiate to provide a basis for our audit
opinion.

www.mothan-rekan.com

Laooran No. 00012/2.0961/AU. 1/05/1 023-'1/1/ll/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Cashlez Worldwide lndonesia Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Cashlez
Worldwide lndonesia Tbk terlampir, yang terdira dari
laporan posisi keuangan tanggal 31 Oktober 2019,
31 Desember 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan
ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sepuluh
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 serta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2018 dan 2017, dan suatu ikhtisar
kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan
lainnya.

Tanggung iawab manaremen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia, dan
atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh
manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan
keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material,
baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan.

Tanggung iawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu
opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit
kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan
Publik lndonesia. Standar tersebut mengharuskan kami
untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan
melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan
memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari
kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk
memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang
dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk
penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam
laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh
kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan
penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan
pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan
dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk
merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan
kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini
atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu
audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan
kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran
estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta
pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh
adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis
bagi opini audit kami.

An audit involves peiorming procedures to obtain audit
evidence about lhe amounts and disclosures in the tinancial
statements. The procodures selecled depend on the
auditors' judgmenl, including tho assessment ol the isks of
mateial misstalement of lho financial statements, whether
due to fraud or enor. ln making those risk assessments, the
auditors consider internal conlrol relevant to the entity's
peparation and fair presentation of the financial statements
in oder lo design audit procedures that are appropdate in
the circumslances, but not for the pueose of expressing an
opinion on the effectiveness of the enlily's inlemal control.
An audit also includes evaluating the appropiateness of
accounting policies used and the reasonableness ol
accounting estimates made by managemenL as wel/ as
evaluating the overall prcsentalion of the financial
statements.

Generali Tower, 8'" Fl.

An .t@.1@ ol hg.W n*C.ndent 6n.

Gran Rubina Eusiness Park at Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta'12940, lndonesia
T: +62 21 2911 56lO-11 I F: +62 212911 5612
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Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan PT Cashtez Worldwide lndonesia Tbk
tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2O1B dan 2017.
serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode
sepuluh bulan yang berakhir pada tanggat 3't Oktober 2019
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 20'18 dan 2017, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di lndonesia.

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif laan,
laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas
PT Cashlez Worldwide lndonesia Tbk untuk periode
sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 3'1 Oktober 2018,
tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau
mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk
periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut,
dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat
maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan
penghasalan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas
dan laporan arus kas tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan
dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran
umum saham perdana PT Cashlez Worjdwide lndonesia
Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk
digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor
independen dengan referensi
No. 0002/2.0961/AU.1/0511023-111412024 tanggal
3 Januari 2020 atas laporan keuangan PT Cashlez
Worldwide lndonesia Tbk (Perusahaan) pada tanggal
3'1 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 201 7 serta untuk
periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.
Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk
melakukan Penawaran Umum Perdana Saham,
Perusahaan kembali menerbitkan laporan keuangan pada
tanggal dan untuk periode-periode yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut di atas. Seperti yang dijelaskan
dalam Catatan 30 atas laporan keuangan, Perusahaan
telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk
periode-periode tersebut dengan beberapa perubahan dan
tambahan pengungkapan pada laporan keuangan.

Opinion

ln our opinion, the accompanying financial statoments
present faity. in a mateial rcspects, the frnancial
position ol PT Cashtez Wotdwide tndonesia Tbk as of
October 31, 2019, Decembe( 31, 2018 and 2017, and
its tinancial performance and cash flows for the ten-
month peiod ended October 31, 2019 and for the years
ended December 31, 2018 and 2017, in accordance
with I ndonesian Financial Accounting Standards.

This repod has been prepared solely for inclusion in the
prospectus in connection with the proposed initial public
offering of lhe shares ol PT Cashlez Worldwide
lndonesia Tbk, and is not intended lo be, and should not
be, used for any other purposes.

We have previously published an independent auditors'
repod with rcference No. 000A2.0961/AU.1/05/1023-
1/1/U2020 daled January 3, 2020 on lhe financial
statements of PT Cashlez Worldwide lndonesia Tbk (the
Company) as of October 31, 2019, December 31, 2018
and 2017 and for the periods then ended. ln conneclion
wilh the proposed initial public offeing of the shares, the
Company has roissued its financial statemenls as of and
for those peiods lhen ended above. As explained in Note
30 to the financial statements, the Company has reissued
its financial sfalez,erts for the periods then ended with
several changes and additional disclosures to tha
financial slatements.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REG'STERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKANtr
David Kurniawan, CPA

lzin Akuntan Publik No. AP. 1023 I Public Accountanl Lic8nse No. AP. 1023

7 Februati 2020 I February 7, 2020

Other mafrer

The statements of profit or loss and other conprehensive
income, changes in equity and cash tlows of pT Cashlez
Worldwide lndonesia Tbk tor the ten-month period ended
October 31, 2018 were neilher audited nor reviewed. We
have not audited or reviewed tho statemenls of profit or
loss and other comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the ten-month peiod lhen ended and
therefore, we do not express an opinion or any other form
of assurance on such the statements of prolit or loss and
other comprehensive income, changes in equity and
cash flows.
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LAPORAN POSISI KEUANGAN 
31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 Dan 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION    

October 31, 2019, December 31, 2018 And 2017 
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 

 

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.  

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral 
part of the financial statements. 
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Catatan /  

Notes  
31 Oktober 2019 / 
October 31, 2019  

31 Desember 2018 / 
December 31, 2018  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017   

           

ASET 

  

       ASSETS 
           

ASET LANCAR          CURRENT ASSETS 

Kas dan setara kas  2f,2i,4,26,27  30.636.614.988  10.418.520.786  5.588.243.893  
Cash and cash 

 equivalents 
Piutang usaha - pihak 

ketiga  2f,5,26,27  1.273.292.704  891.648.023  289.980.945  
Trade receivables -  

        third parties 
Piutang lain-lain - 

pihak ketiga   2f,26,27  447.741.426  10.441.400  42.544.428  
Other receivables - third 

parties  

Persediaan  2j,6  4.228.550.880  1.257.177.039  1.224.483.846  Inventories  
Pajak dibayar di 

muka  2q,15a  826.899.094  197.067.345  321.104.391  Prepaid tax 
Uang muka    332.413.114  408.311.666  418.859.916  Advances 
Biaya dibayar  
  di muka  2k,7  1.485.611.777  535.135.135  539.759.025  Prepaid expenses 

Biaya ditangguhkan  8  2.888.852.453  -  -  Deferred expense 
           

Jumlah Aset 
Lancar    42.119.976.436  13.718.301.394  8.424.976.444  Total Current Assets 

           

ASET TIDAK 
LANCAR          NON-CURRENT ASSETS 

Biaya dibayar di muka - 
jangka panjang  2k,7  2.655.786.253  89.189.189  174.324.324  

Prepaid expenses 
       long-term portion  

Investasi dalam 
saham  2f,9,26,27  1.006.204.500  1.047.958.500  1.000.593.000  Investment in share 

Aset tetap - bersih  2l,10  5.938.009.793  2.223.402.074  2.385.937.959  Fixed assets - net  
Aset pajak tangguhan  2q,15d  2.732.426.860  -  -  Deferred tax assets 
Aset tak berwujud  2m,11  205.839.493  360.499.698  570.709.305  Intangible assets 
Uang jaminan  2f, 26,27  180.771.000  103.500.000  103.000.000  Security deposit 
Aset lain-lain    161.242.083  -  -  Other asset 

Jumlah Aset Tidak 
Lancar    12.880.279.982  3.824.549.461  4.234.564.588  

Total Non-Current 
                Assets 

  JUMLAH ASET    55.000.256.418  17.542.850.855  12.659.541.032  TOTAL ASSETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 
31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 Dan 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)    

October 31, 2019, December 31, 2018 And 2017 
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 

 

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.  

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral 
part of the financial statements. 
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Catatan /  

Notes  
31 Oktober 2019 / 
October 31, 2019  

31 Desember 2018 / 
December 31, 2018  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017   

           
LIABILITAS DAN 

EKUITAS  
 
       

LIABILITIES AND 
EQUITY 

           

LIABILITAS          LIABILITIES 

           
LIABILITAS JANGKA 

PENDEK          
  CURRENT 

LIABILITIES 
Utang usaha  2f,12,26,27  15.063.000  -  -  Trade payables 
Utang lain-lain  2f,13,26,27        Other payables 

Pihak ketiga    17.343.135.327  13.493.295.981  5.267.403.005       Third parties 

Pihak berelasi  2e,25  -  1.000.000.000  400.000.000    Related parties 

Utang pajak  2q,15b  152.091.800  90.010.885  82.314.808  Taxes payable  
Beban masih harus 

dibayar  2f,26,27  2.472.152.199  593.317.011  94.397.050  Accrued expenses 

Obligasi konversi  2f,14,26,27  -  3.337.500.000  3.337.500.000  Convertible bond 
Liabilitas jangka 

panjang yang jatuh 
tempo dalam satu 
tahun:          

Current maturity of 
long-term liability: 

Utang pembiayaan 
konsumen  2f,26,27  279.616.692  -  -  

Consumer financing 
             payable 

Jumlah Liabilitas 
Jangka Pendek    20.262.059.018  18.514.123.877  9.181.614.863  

Total Current 
              Liabilities 

           
LIABILITAS JANGKA 

PANJANG          
NON-CURRENT 

LIABILITIES  
Liabilitas jangka 

panjang setelah 
dikurangi bagian 
yang jatuh tempo 
dalam satu tahun:          

Long term liability net  
of current maturity: 

Utang pembiayaan 
konsumen  2f,26,27  762.172.602  -  -  

Consumer financing 
payable 

Liabilitas diestimasi atas 
imbalan kerja 
karyawan  2o,16  1.379.401.919  846.354.855  649.289.292  

Estimated liabilities for 
employees’ benefist 

Jumlah Liabilitas 
Jangka Panjang     2.141.574.521  846.354.855  649.289.292  

Total Non-Current 
Liabilities 

JUMLAH 
LIABILITAS    22.403.633.539  19.360.478.732  9.830.904.155  TOTAL LIABILITIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 
31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 Dan 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)   

October 31, 2019, December 31, 2018 And 2017 
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 

 

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.  

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral 
part of the financial statements. 
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Catatan /  

Notes  
31 Oktober 2019 / 
October 31, 2019  

31 Desember 2018 / 
December 31, 2018  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017   

           
EKUITAS (DEFISIENSI 

MODAL)          
EQUITY (CAPITAL 

      DEFICIENCY)   

           
Modal saham - nilai 

nominal Rp 12.456 
per lembar saham 

Modal dasar - 
2.000.000 saham 

Modal ditempatkan dan 
disetor penuh - 
1.134.879 pada 
tanggal 31 Oktober 
2019 dan 981.323 
saham pada tanggal 
31 Desember 2018 
dan 2017  14,17  14.136.052.824  12.223.359.288  12.223.359.288  

Share capital - 
Rp 12,456 par value per 

share 
 

Authorized -  
2,000,000 shares 

Issued and fully  
paid - 1,134,879 shares 
as of October 31, 2019 
and 981,323 shares as 
of December 31, 2018 

and 2017  

Tambahan modal disetor  14,17  57.319.747.176  16.047.440.712  16.047.440.712  Additional paid-in capital 
Keuntungan aktuarial 

atas imbalan kerja - 
bersih    334.986.839  310.599.128  143.229.968  

Actuarial gain on 
 employee benefits - net 

Laba yang belum 
direalisasi atas 
perubahan nilai wajar 
aset keuangan yang 
tersedia untuk dijual  9  29.704.500  71.458.500  24.093.000  

Unrealized gain on 
changes in fair value of 
available for sale asset 

Defisit  18  (39.223.868.460 ) (30.470.485.505 ) (25.609.486.091 ) Deficits 

JUMLAH EKUITAS 
(DEFISIENSI 
MODAL)    32.596.622.879  (1.817.627.877 ) 2.828.636.877  

         TOTAL EQUITY  
             (CAPITAL 
        DEFICIENCY) 

             
JUMLAH LIABILITAS 

DAN EKUITAS 
(DEFISIENSI 
MODAL)    55.000.256.418  17.542.850.855  12.659.541.032  

TOTAL LIABILITES 
      AND EQUITY 

(CAPITAL 
DEFICIENY)   
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1. UMUM  1. GENERAL 
 

 PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (“Perusahaan”) 
didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal                  
12 Januari 2015 dari notaris Novita Puspitarini, S.H. 
Akta pendirian Perusahaan tersebut telah disahkan 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dalam surat keputusan                            
No. AHU-0001712.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal    
15 Januari 2015 serta telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 016 tanggal           
24 Februari 2015, Tambahan No. 2519. 

   PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (“the 
Company”) was established based on Notarial Deed 
No. 1 dated January 12, 2015 of public notary                     
Novita Puspitarini, S.H. The deed of establishment 
of the Company was approved by the Minister of 
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia 
in his decision letter No. AHU-
0001712.AH.01.01.TAHUN 2015 dated        
January 15, 2015 and was published in the State 
Gazette of the Republic of Indonesia  No. 016 
dated February 24, 2015, Supplement No. 2519. 

 

 Perusahaan didirikan dalam rangka Undang-undang 
Penanaman Modal Asing No. 25 tahun 2007, dan telah 
disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(“BKPM“) dalam surat keputusan                     
No. 1845/1/IPPB/PMA/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan 
telah dirubah dengan surat pemberitahuan             
No. 2762/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal                 
14 September 2015. 

   The Company was incorporated within the 
framework of Foreign Capital Investment Law      
No. 25 of 2007, and approved by the Chief of 
Capital Investment Coordinating Board (“BKPM”) his 
in decision letter No. 1845/1/IPPB/PMA/2015 dated 
June 19, 2015 and has been amended by 
notification letter No. 2762/1/IP-PB/PMA/2015 dated  
September 14, 2015. 

 

 Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami 
beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta      
No. 28 tanggal 1 Maret 2019 dari                        
Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn., mengenai 
perubahan susunan dewan Komisaris dan Direksi 
Perusahaan. Akta perubahan ini telah diterima oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0224300 
tanggal 29 Maret 2019. 

   The Company’s Articles of Association have been 
amended several times, most recently by notarial 
deed No. 28 dated March 1, 2019 of public notary 
Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn., concerning the 
changes of the Company’s Board of Commissioners 
and Directors. These changes have been received 
by the Minister of Law and Human Rights of the 
Republic of Indonesia in his decision letter        
No. AHU-AH.01.03-0224300 dated March 29, 2019. 

 

 Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, 
Perusahaan bergerak dalam bidang pemrograman 
komputer dan perdagangan. 

   In accordance with Article 3 of the Articles of 
Association the Company is engaged in computer 
programming and trading. 

 

 Perusahaan berlokasi di Garden Shopping Avenue 
B/08/BA Central Park, Podomoro City, Tanjung Duren 
Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. 

   The Company is domiciled in Garden Shopping 
Avenue B/08/BA Central Park, Podomoro City, 
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, West 
Jakarta. 

 

 Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada 
tahun 2016. 

   The Company started its commercial operations in 
2016.  

 

 Perusahaan tidak memiliki entitas langsung dan 
utama. Pengendali Perusahaan adalah dimiliki 
individu yaitu Tee Teddy Setiawan. 

   The Company has no immediate and ultimate parent 
company. The controlling interest  of the Company 
is owned by an individual which is Tee Teddy 
Setiawan. 

 

 Komisaris, Direksi dan Karyawan    Commissioners, Directors and Employees 
 

 
 

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 
tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 
adalah sebagai berikut: 

   The Company’s Commissioners and Directors as of 
October 31, 2019, December 31, 2018 and 2017 
are as follows: 

 

 

 

 

  31 Oktober 2019 / 
October 31, 2019  

31 Desember 2018 / 
December 31, 2018  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017 

  

Dewan 
Komisaris 

       Board of 
Commissioners 

Komisaris Utama : Steven Samudera  Lim Eng Khim  Lim Eng Khim : 
President 

Commissioner 

Komisaris : 
Ferdy Edwar 

Moezwar  Budiman Tjahyadikarta  Budiman Tjahyadikarta : Commissioners 
  Hajime Terazawa  Ferdy Edwar Moezwar  Hira Laksamana   
  Soelaeman Widjaja  -  -   



PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Pada Tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 Dan 2017 
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Oktober 2019 
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2018 Dan 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

   PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

As of October 31, 2019, December 31, 2018 And 2017 
And For The Ten-Month Period Ended 

October 31, 2019 
And For The Years Ended  

December 31, 2018 And 2017  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 

 

 8 
 

1. UMUM (lanjutan)  1. GENERAL (continued) 
 

 Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)    Commissioners, Directors and Employees 
(continued) 

 

 

 Pada tanggal 31 Oktober  2019, 31 Desember 2018 
dan 2017, Perusahaan memiliki masing-masing 61, 34 
dan 32 orang karyawan tetap. 

   As of October 31, 2019, December 31, 2018 and 
2017, the Company has 61, 34 and 32 permanent 
employees, respectively. 

 

 Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Dewan 
Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode 
sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal            
31 Oktober 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, adalah 
sebagai berikut: 

   Total salaries and benefits paid to the Board of 
Commisioners and Directors by the Company for 
the ten-month period anded October 31, 2019 and 
for the years ended December 31, 2018 and 2017 
are as follows 

 

  
31 Oktober 2019 /  
October 31, 2019  

31 Desember 2018 / 
December 31, 2018  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017   

Gaji dan Tunjangan  2.154.396.296  1.754.447.472  2.528.302.944  Salaries and Allowances 
 

 Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-
orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung 
jawab untuk merencanakan, memimpin dan 
mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai 
manajemen kunci Perusahaan. 

  Key management personnel of the Company are 
those people who have the authority and 
responsibility for planning, directing and controlling 
the activities of the Company. All members of the 
Boards of Commissioners and Directors are 
considered as key management personnel of the 
Company.  

 

 Penerbitan Kembali Laporan Keuangan   Reissuance of Financial Statements 
 

 Laporan keuangan Perusahaan ini telah diotorisasi 
untuk diterbitkan kembali oleh Dewan Direksi 
Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab 
atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan 
pada tanggal 7 Februari 2020. 

  The financial statements of the Company have been 
authorized for reissuance by the Board of Directors 
of the Company, as the party who is responsible for 
the preparation and completion of the financial 
statements on February 7, 2020. 

 
 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES 

 

 a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) 

  a. Compliance of Financial Accounting 
Standards (SAK) 

 

 Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan 
disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan 
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 
yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Syariah 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Peraturan 
Regulator Pasar Modal. 

  The  financial statements of the Company have 
been prepared and presented in accordance with 
Indonesian Financial Accounting Standards, 
which comprise the Statements of Financial 
Accounting Standards (PSAK) and Interpretations 
of Financial Accounting Standards (ISAK) issued 
by the Financial Accounting Standards Board and 
Syariah Accounting Standards Board of the 
Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) 
and the Regulation of Capital Market Regulatory.  

 

 b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan    b. Basis of Preparation of Financial Statements  
 

 Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali 
untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. 
Laporan keuangan tersebut diukur berdasarkan 
biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk 
beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan 
pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam 
kebijakan akuntansi akun yang terkait. 

  Basis preparation of financial statements, except 
for the statement of cash flows are accrual basis. 
These financial statements are measured at cost 
(historical cost), except for certain accounts that 
are measured on the basis as described in 
related accounting policies. 

Dewan Direksi        Board of Directors 
Direktur Utama : Tee Teddy Setiawan  -  - : President Director 
Direktur : Tan Leny Yonathan  Tee Teddy Setiawan  Tee Teddy Setiawan : Director 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

 b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)   b. Basis of Preparation of Financial Statements 
(continued)  

 

 Laporan arus kas disusun dengan menggunakan 
metode langsung dimana penerimaan serta 
pengeluaran kas dan setara kas diklasifikasikan ke 
dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

  The statement of cash flows are prepared using 
the direct method where receipts and payments 
of cash  and cash equivalents are classified into 
operating, investing and financing activities. 

 

 Mata uang fungsional dan mata uang penyajian 
yang digunakan di dalam penyusunan laporan 
keuangan ini adalah Rupiah. 

  The functional and presentation currency used in 
the preparation of these financial statements is 
Rupiah. 

 

 Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam 
penyusunan laporan keuangan konsisten dengan 
yang digunakan dalam penyusunan laporan 
keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk 
penerapan beberapa PSAK amandemen dan ISAK 
baru yang berlaku efektif 1 Januari 2019, 2018 dan 
2017 telah diungkapkan dalam Catatan ini. 

  The accounting policies adopted in the 
preparation of the financial statements are 
consistent with those adopted in the preparation 
of the financial statements in respect of the 
previous period, except for the adoption of 
amendments and improvements to PSAK and 
new ISAK effective January 1, 2019, 2018 and 
2017 which are disclosed in this Note. 

 

 c. Penerapan PSAK Amendemen dan ISAK Baru   c. Application of Amendment to PSAK and New 
ISAK 

 

 Pada tanggal 1 Januari 2019, 2018 dan 2017, 
Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (”PSAK”) baru, revisi, 
amandemen dan penyesuaian dan Interpretasi 
Standar Akuntansi Keuangan (”ISAK”) baru yang 
wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut. 
Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah 
diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan 
ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan 
interpretasi. 

  On January 1, 2019, 2018 and 2017, the Company 
applied new, revised,  amendments and 
improvements to Statements of Financial 
Accounting Standards (PSAK) and new 
Interpretation of Financial Accounting Standards 
(ISAK) that are mandatory for application from 
those dates. Changes to the Company’s 
accounting policies have been, as required, in 
accordance with the transitional provisions in the 
respective standards and interpretations. 

 

 1 Januari 2017   January 1, 2017 
 

  Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan 
Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan” 

 PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), “Laporan 
Keuangan Interim” 

 PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan 
Kerja” 

 PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), “Aset Tidak 
Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi 
yang Dihentikan” 

 PSAK No.60 (Penyesuaian 2016), “Instrumen 
Keuangan: Pengungkapan” 

 ISAK No. 31, “Interpretasi atas Ruang Lingkup 
PSAK 13: Properti Investasi” 

   Amendments to PSAK No. 1, “Presentation of 
Financial Statements on Disclosure Initiative” 
 

 PSAK No. 3 (Improvement 2016), “Interim 
Financial Reporting” 

 PSAK No. 24 (Improvement 2016), “Employee 
Benefits” 

 PSAK No. 58 (Improvement 2016), “Non-current 
Assets Held for Sale and Discontinued 
Operations” 

 PSAK No. 60 (Improvement 2016), “Financial 
Instruments:  Disclosures” 

 ISAK No. 31, “Interpretation on Scope of PSAK 
No. 13: Investment Property” 

 

 

 1 Januari 2018   January 1, 2018 

  Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas: 
Prakarsa Pengungkapan” 

 Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap: 
Agrikultur – Tanaman Produktif” 

 Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan: 
Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi 
yang Belum Direalisasi” 

 PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017), “Investasi 
pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” 

   Amendment to PSAK No. 2, “Statement of Cash 
Flows: Disclosure Initiative” 

 Amendments to PSAK No. 16, “Fixed Assets: 
Agriculture – Bearer Plants” 

 Amendments to PSAK No. 46, “Income Taxes: 
Recognition of Deferred Tax Assets for 
Unrealized Losses” 

 PSAK No. 15 (Improvement 2017), “Investments 
in Associates and Joint Ventures” 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

 c. Penerapan PSAK Amendemen dan ISAK Baru 
(lanjutan) 

  c. Application of Amendment to PSAK and New 
ISAK (continued) 

 

 

 

 

 

 Penerapan atas PSAK amandemen di atas tidak 
menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap 
kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki 
dampak material atas jumlah yang dilaporkan pada 
periode keuangan berjalan atau periode keuangan 
sebelumnya. 

  
 

The adoption of the amendments to PSAK above 
did not result in substantial to the Company’s 
accounting policies and had no significant effect 
on the amounts reported for the current or prior 
financial periods. 

 

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing   d. Transactions and Balances in Foreign 
Currencies 

 

 Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam 
Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat 
transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi 
keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata 
uang asing disajikan ke dalam mata uang Rupiah 
berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang 
berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs 
yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada 
usaha tahun berjalan. 

  Transactions involving foreign currencies are 
recorded in Rupiah amounts at the rates of 
exchange prevailing at the time the transactions 
are made. At the statements of financial position 
date, monetary assets and liabilities denominated 
in foreign currency are translated to Rupiah at 
middle rate of exchange issued by Bank of 
Indonesia at such date. Any resulting gains or 
losses are credited or charged to operations of the 
current year. 

 

 Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 
dan 2017, kurs yang digunakan oleh Perusahaan 
adalah sebagai berikut: 

   As of October 31, 2019, December 31, 2018 and 
2017, the exchange rates used by the Company 
are as follows: 

 

  31 Oktober 2019 / 
Oktober 31, 2019 

 31 Desember 2018 / 
December 31, 2018 

 31 Desember 2017 / 
December 31, 2017 

 

 1 Dolar AS 14.008  14.481  13.548 US Dollar 1 
 1 Ringgit Malaysia 3.354  3.493  3.335 Malaysian ringgit 1 
 

 e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi   e. Transactions with Related Parties 
 

  Berdasarkan PSAK No. 7, “Pengungkapan Pihak-
pihak Berelasi”, pihak berelasi dianggap terkait jika 
salah satu pihak memiliki kemampuan untuk 
mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung 
maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh 
signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan 
keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam 
membuat keputusan keuangan dan operasional. 

    Based on PSAK No. 7, “Related Parties 
Disclosures”, related parties deemed related if 
one party has the ability to control (by way of 
ownership, directly or indirectly) or exercise 
significant influence (by way of participation in the 
financial and operating policies) over the other 
party in making financial and operating decisions.  

 

 
 

 Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-
pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 25 atas 
laporan keuangan. 

    All significant transactions with related parties 
were disclosed in Note 25 to the financial 
statements. 

 

 

 1 Januari 2018 (lanjutan)   January 1, 2018 (continued) 

  PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), 
“Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas 
Lain” 

 PSAK No. 69, “Agrikultur” 

   PSAK No. 67 (Improvement 2017), “Disclosures 
of Interests in Other Entities” 
 

 PSAK No. 69, “Agriculture” 

 1 Januari 2019   January 1, 2019 

  Amendemen PSAK No.24, “Imbalan Kerja 
tentang Amendemen, Kurtailmen atau 
Penyelesaian Program” 

 ISAK No. 33, “Transaksi Valuta Asing dan 
Imbalan di Muka” 

 ISAK No. 34, “Ketidakpastian dalam Perlakuan 
Pajak Penghasilan” 

   Amendment to PSAK No.24, “Employee 
Benefits on Plan Amendment, Curtailment or 
Settlement” 

 ISAK No. 33, "Foreign Currency Transactions 
and Advance Consideration" 

 ISAK No. 34, “Uncertainty over Income Tax 
Treatment” 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

 f. Instrumen Keuangan   f. Financial Instruments 
 

  Aset Keuangan    Financial Assets 
 

  Aset keuangan diakui apabila Perusahaan memiliki 
hak kontraktual untuk menerima kas atau aset 
keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh 
pembelian atau penjualan aset keuangan secara 
reguler diakui dengan menggunakan akuntansi 
tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana 
Perusahaan berketetapan untuk membeli atau 
menjual suatu aset keuangan. 

   Financial assets are recognized when the 
Company has a contractual right to receive cash 
or other financial assets from other entities. All 
purchases or sales of financial assets in regular 
way are recognized using trade date accounting. 
Trade date is the date when the Company has a 
commitment to purchase or sell a financial 
assets. 

 

  Pengakuan Awal    Initial Measurement 
 

 
 

 Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur 
pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang 
dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk 
aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui 
laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur 
pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga 
diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi 
dibebankan ke laba rugi. 

   Initially, financial assets are recognized at fair 
value plus transaction costs that are directly 
attributable to the acquisition of the financial 
assets, except for financial assets measured at 
fair value through profit or loss (FVTPL). 
Financial assets at FVTPL are initially measured 
at fair value and transaction costs are expensed 
in profit or loss. 

 

  Setelah Pengakuan Awal    Subsequent Measurement 
 

  Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran 
awal tergantung pada pengelompokan dari aset 
yang bersangkutan di mana aset keuangan dapat 
dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori 
berikut: 

   Subsequent measurement of financial assets 
after its initial measurement depends on the 
classification of the financial assets which might 
be classified into these following 4 (four) 
categories: 

 

 
 

 (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi (FVTPL) 
 
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset 
tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok 
diperdagangkan atau pada saat pengakuan 
awal ditetapkan oleh manajemen (apabila 
memenuhi kriteria-kriteria tertentu) untuk 
diukur pada kelompok ini. Aset keuangan 
dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya 
dan seluruh keuntungan atau kerugian yang 
timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, 
termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba 
rugi. 
 

   (i) Financial assets at fair value through profit 
or loss (FVTPL) 
 
Financial assets at fair value through profit 
or loss (FVTPL) are assets classified as 
held for trading or upon their initial 
recognition are designated by management 
(if met certain criteria) to be measured at 
this category. Financial assets in this 
category are subsequently measured at fair 
value and any gain or loss arising from 
change in the fair value (including interest 
and dividend) is recognized in profit or loss. 
 

  Perusahaan tidak memiliki akun aset 
keuangan yang diklasifikasikan pada 
kelompok ini. 

   The Company has no financial assets which 
are classified in this category. 

 
  (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang  

 

Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana 
merupakan aset keuangan non-derivatif 
dengan pembayaran tetap atau telah 
ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar 
aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada 
biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif 
dikurangi penurunan nilai. 

   (ii) Loans and receivables 
 

Loans and receivables are non-derivative 
financial assets with fixed or determinable 
payments that are not quoted in an active 
market. This asset category is subsequently 
measured at amortized cost using the 
effective interest method less any 
impairment. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

 f. Instrumen Keuangan (lanjutan)   f. Financial Instruments (continued) 
 

  Aset Keuangan (lanjutan)    Financial Assets (continued) 
 

  Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)    Subsequent Measurement (continued) 
 

  (ii)  Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan) 
 

Aset keuangan Perusahaan yang meliputi akun 
kas dan setara kas, seluruh piutang 
dikategorikan dalam kelompok ini. 

   (ii)  Loans and receivables (continued) 
 

Financial assets of the Company, which 
consist of cash and cash equivalents, all 
receivables and security deposit are grouped 
in this category. 

 

 
 
 

 
 

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tem-
po 
 

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh 
tempo yaitu aset keuangan non-derivatif 
dengan pembayaran tetap atau telah 
ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan 
serta Perusahaan mempunyai intensi positif 
dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan 
tersebut hingga jatuh tempo. Kelompok aset ini 
diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
dengan menggunakan metode suku bunga 
efektif dikurangi penurunan nilai. 

   (iii) Held-to-maturity financial assets  
 
Held-to-maturity financial assets are non-
derivative financial assets with fixed or de-
terminable payments and fixed maturities that 
the Company has the positive intention and 
ability to hold the assets to maturity. This   
asset category is subsequently measured at 
amortized cost, using the effective interest 
method less any impairment.  

 

  
 

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang 
diklasifikasikan dalam kelompok ini. 

   The Company has no financial assets which 
are classified in this category. 

 

  (iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual 
 

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual 
adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak 
dikelompokkan ke dalam tiga kategori di atas. 
Perubahan nilai wajar aset keuangan ini diakui 
sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali 
kerugian penurunan nilai, keuntungan 
(kerugian), nilai tukar dan bunga yang dihitung 
menggunakan metode suku bunga efektif, 
sampai aset keuangan tersebut dihentikan 
pengakuannya. Pada saat penghentian 
pengakuan, keuntungan atau kerugian 
kumulatif yang sebelumnya diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain harus disajikan 
sebagai penyesuaian reklasifikasi dan diakui 
pada laba rugi. 
 

Investasi dalam saham Perusahaan  
diklasifikasikan dalam kelompok ini. 

   (iv)  Available-for-sale financial assets 
 

Available-for-sale financial assets are non-
derivative financial assets that are 
designated as available for sale or financial 
assets that are not classified into one of 
three categories above. Changes in fair 
value of financial assets are recognize in 
other comprehensive income except for 
impairment losses, gain (loss) on foreign 
exchange and interest calculated using the 
effective interest method until the financial 
asset is derecognize. At derecognition, the 
cumulative gain or loss previously 
recognized in other comprehensive income is 
reclassified from equity to profit or loss as a 
reclassification adjustment. 
 

The Company’s investment in share is 
classified in this category. 

 

  Penghentian Pengakuan    Derecognition 
 

  Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika (a) 
hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset 
keuangan tersebut berakhir; (b) Perusahaan tetap 
memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset 
keuangan tersebut, namun telah menanggung 
kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima 
tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak 
ketiga di bawah kesepakatan “pass-through”, dan 
(c) Perusahaan telah mentransfer secara 
substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset 
keuangan, atau Perusahaan tidak mentransfer 
maupun tidak memiliki secara substansial seluruh 
risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer 
pengendalian atas aset tersebut. 

   Financial assets are derecognized when and only 
when (a) the contractual rights to receive cash 
flows from the financial assets have expired; (b) 
the Company retains the right to receive cash 
flows from the asset, but has assumed an 
obligation to pay the received cash flow in full 
without material delay to a third party under a 
‘pass-through’ arrangement; and; (c) the 
Company has transferred substantially all the 
risks and rewards of the asset or the Company 
has neither transferred nor retained substantially 
all the risks and rewards of the asset, but has 
transferred control of the asset. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

 f. Instrumen Keuangan (lanjutan)   f. Financial Instruments (continued) 
 

  Aset Keuangan (lanjutan)    Financial Assets (continued) 
 

  Penghentian Pengakuan (lanjutan)    Derecognition (continued) 
 

  Di mana Perusahaan telah mentransfer hak untuk 
menerima arus kas dari aset atau telah 
menandatangani perjanjian pass-through, dan 
tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara 
substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset 
keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, 
aset tersebut diakui apabila besar 
kemungkinannya Perusahaan melanjutkan aset 
keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan 
yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang 
ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari 
jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum 
pembayaran Perusahaan. 

   Where the Company has transferred its rights to 
receive cash flows from an asset or has entered 
into a pass-through arrangement, and has 
neither transferred nor retained substantially all 
the risks and rewards of the asset nor the 
transferred control of the asset, the asset is 
recognized to the extent of the Company’s 
continuing involvement in the asset. Continuing 
involvement that takes the form of a guarantee 
over the transferred asset is measured at the 
lower of the original carrying amount of the asset 
and the maximum amount of consideration that 
the Company could be required to repay. 

 

  Liabilitas Keuangan    Financial Liabilities 
 

  Pengakuan dan Pengukuran    Recognition and Measurement 
 

  Perusahaan mengakui liabilitas keuangan pada 
saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk 
menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya 
kepada entitas lain. 

   Financial liabilities are recognized when 
the Company has a contractual obligation to 
transfer cash or other financial assets to other 
entities. 

 

  Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas 
keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba 
rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai 
wajar ditambah biaya transaksi yang dapat 
diatribusikan secara langsung. 

   Financial liabilities, which are not measured at 
fair value through profit or loss (FVTPL), are 
initially recognized at fair value plus transaction 
costs that are directly attributable to the 
liabilities. 

 

  Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur 
seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya 
perolehan diamortisasi dengan menggunakan 
metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan 
Perusahaan meliputi utang usaha, utang lain-lain, 
beban yang masih harus dibayar, obligasi konversi 
dan utang pembiayaan konsumen. Perusahaan 
tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada 
FVTPL. 

   Subsequently, the Company measures all of its 
financial liabilities, at amortized cost using 
effective interest method. The Company’s 
financial liabilities include trade payables, other 
payables, accrued expenses, convertible bonds 
and consumer financing payable. The Company 
has no financial liabilities measured at FVTPL. 

 

  Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan    Derecognition of Financial Liabilities 
 

  Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas 
keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual 
telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. 

   The Company derecognized financial liabilities, 
when and only when, the obligation specified in 
the contract is discharged or cancelled or 
expired. 

 

  Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan 
liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang 
sama atas persyaratan yang secara substansial 
berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas 
keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, 
pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut 
dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas 
keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan 
baru dan selisih antara nilai tercatat masing-
masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam 
laba rugi. 

  
 
 

 Where 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 
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. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

  

 f. Instrumen Keuangan (lanjutan)   f. Financial Instruments (continued) 
 

  Saling Hapus antar Instrumen Keuangan    Offsetting Financial Instruments 
 

  Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus 
dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi 
keuangan, jika dan hanya jika, 1) Perusahaan saat 
ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara 
hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling 
hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 
2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau 
untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan 
liabilitasnya secara simultan. 

   Financial assets and liabilities can be offset and 
the net amount is presented in the statement of 
financial position if, and only if, 1) the Company 
currently has rights that can be enforced by law 
with other entities to offset the recognized 
amounts and 2) intend to settle on a net basis or 
to realize the asset and settle the liability 
simultaneously. 

 

 g. Penentuan Nilai Wajar   g. Determination of Fair Value 
 

  Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan 
diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk 
mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang 
teratur antara pelaku pasar pada tanggal 
pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, 
paling tidak pasar menguntungkan dimana 
Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. 
Nilai wajar kewajiban mencerminkan risiko non-
kinerja. 

   Fair value is defined as the price that would be 
received to sell an asset or paid to transfer a 
liability in an orderly transaction between market 
participants at the measurement date in the 
principal market or, in its absence, the most 
advantageous market to which the Company has 
accessed at that date. The fair value of a liability 
reflects its non-performance risk. 

 

  Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar 
instrumen keuangan dengan menggunakan harga 
yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen 
tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, 
maka Perusahaan menggunakan teknik penilaian 
yang memaksimalkan penggunaan input yang 
dapat diamati dan meminimalkan penggunaan 
input yang tidak dapat diamati. 

   When available, the Company measures the fair 
value of a financial instrument using the quoted 
price in an active market for that instrument. If 
there is no quoted price in an active market, then 
the Company uses valuation techniques that 
maximize the use of relevant observable inputs 
and minimize the use of unobservable inputs. 

 

 h. Penurunan Nilai Aset Keuangan   h. Impairment of Financial Assets 
 

  Seluruh aset keuangan atau kelompok aset 
keuangan, kecuali yang diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap 
kemungkinan penurunan nilai. 

   All financial assets, except those measured at 
fair value through profit or loss (FVTPL), are 
evaluated for possible impairment. 

 

  Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai 
diakui jika dan hanya jika, terdapat bukti yang 
objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat 
dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang 
terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan 
atau kelompok aset keuangan, yang berdampak 
pada estimasi arus kas masa depan atas aset 
keuangan atau kelompok aset keuangan di mana 
dapat diestimasi secara andal. 

   Decline in value and an impairment loss is 
recognized if, and only if, there is objective 
evidence of impairment as a result of one or 
more adverse events, which occurred after the 
initial recognition of the financial asset or group 
of financial assets, which have an impact on the 
estimated future cash flows on financial asset or 
group of financial assets in which can be 
estimated reliably. 

 

  Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi 
indikator-indikator pihak peminjam atau kelompok 
pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan 
signifikan, wanprestasi atau tunggakan 
pembayaran bunga atau pokok, terdapat 
kemungkinan bahwa pihak peminjam akan 
dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi 
keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat 
diobservasi mengindikasikan adanya penurunan 
yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa 
datang, seperti meningkatnya tunggakan atau 
kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan 
wanprestasi. 

   Objective evidence of impairment may include 
indicators which debtor or a group of debtors is 
experiencing significant financial difficulty, default 
or delinquency in interest or principal payments, 
the probability that they will enter bankruptcy or 
other financial reorganization, and when 
observable data indicate that there is a 
measurable decrease in the estimated future 
cash flows, such as changes in arrears or 
economic conditions that correlate with defaults. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

 h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)   h. Impairment of Financial Assets (continued) 
 

  Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya 
perolehan yang diamortisasi 

   For financial assets carried at amortized cost 

 

  Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih 
antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi 
arus kas masa depan yang didiskonto 
menggunakan suku bunga efektif awal dari aset 
tersebut. 

   Impairment loss is measured as the difference 
between the asset’s carrying amount and the 
present value of estimated future cash flows 
discounted at original effective interest rate of the 
financial asset. 

 

  Nilai tercatat aset keuangan tersebut, disajikan 
setelah dikurangi baik secara langsung maupun 
menggunakan pos penyisihan. Kerugian yang 
terjadi diakui pada laba rugi. 

   The carrying amount of the asset shall be 
reduced either directly or through use of an 
allowance account. The amount of the loss is 
recognized in profit or loss. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Manajemen pertama kali akan menentukan bukti 
objektif penurunan nilai individual atas aset 
keuangan yang signifikan secara individual. Jika 
tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan 
nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut 
dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan 
dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan 
penurunan nilai secara kolektif. 

   Management initially assesses whether objective 
evidence of impairment exists individually for 
financial assets that are individually significant. If 
the Company determine that no objective 
evidence of impairment exists for an individually 
assessed financial asset, it includes the financial 
asset in a group of financial assets with similar 
credit risk characteristics and collectively 
assesses them for impairment. 

 

  Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya 
perolehan 

   For financial assets carried at cost 

 

  Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak 
memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai 
wajarnya tidak dapat diukur secara andal serta 
aset keuangan berjangka pendek lainnya dicatat 
pada biaya perolehan. 

   Investments in equity instruments that have no 
quoted market price in an active market and 
whose fair value cannot be reliably measured 
and other short-term financial assets are carried 
at cost. 

 
  Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan 

diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset 
keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas 
masa depan yang didiskontokan dengan tingkat 
pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset 
keuangan serupa. Kerugian penurunan tersebut 
tidak dapat dipulihkan. 

   The impairment loss is measured as the 
difference between the carrying amount of the 
financial asset and the present value of 
estimated future cash flows discounted at the 
current market rate of return for a similar financial 
asset. Such impairment losses shall not be 
reversed. 

 

i. Kas dan Setara Kas  i. Cash and Cash Equivalents 
 

 Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas pada bank 
dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga 
bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, tidak 
dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan 
sebagai jaminan utang diklasifikasikan sebagai 
setara kas. 

   Cash and cash equivalents consist of cash on 
hand, cash in banks and time deposits with 
maturities of three months or less at the time of 
placement, which are not restricted or pledged as 
collateral for debts, are classified as cash 
equivalents. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

  j. Perse diaan   j. Inventories 
 

 Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih 
rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi 
bersih. Biaya perolehan persediaan meliputi 
seluruh biaya yang timbul sampai persediaan 
berada dalam kondisi dan lokasi saat ini di mana 
ditentukan dengan rata-rata tertimbang. Nilai 
realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan 
dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi 
biaya yang diperlukan untuk melaksanakan 
penjualan. 

   Inventories are stated at the lower of cost or net 
realizable value. Inventories cost is consist of all 
costs incurred until inventories are in current 
condition and location which determined by the 
weighted average method. Net realizable value is 
the estimated selling price in the ordinary course 
of business less the estimated costs necessary to 
make the sale. 

 

 Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat 
persediaan tersebut diakui sebagai beban pada 
tahun di mana pendapatan terkait diakui. 

   When inventories are sold, the carrying amount 
of those inventories is recognized as an expense 
in the period in which the related revenue is 
recognized. 

 

 Penyisihan penurunan nilai persediaan karena 
keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya 
perputaran ditentukan berdasarkan hasil 
penelaahan terhadap keadaan masing-masing 
persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi 
bersih pada akhir tahun. Penyisihan penurunan 
nilai persediaan ke nilai realisasi bersih dan 
seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban 
pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi. 

   Allowance for impairment of inventory due to 
obsolescence, damage, loss and slow movement 
is determined based on a review of the condition 
of individual inventory to reflect its net realizable 
value at the end of the year. The amount of any 
allowance for impairment of inventories to net 
realizable value and all losses of inventories are 
recognized as an expense in the period of the 
impairment or loss occurs. 

 

 Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih 
rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi 
neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode 
first in first out (“FIFO”). Penyisihan persediaan 
dibentuk untuk menurunkan nilai tercatat 
persediaan ke nilai realisasi netonya. 

   Inventories are stated at the lower of cost or net 
realizable value. Cost is determined by the first in 
first out method. Allowance for inventory losses is 
provided to reduced the carrying value of 
inventories to their net realizable value. 

 

 k. Biaya Dibayar di Muka   k. Prepaid Expenses 
 

  Biaya dibayar di muka diamortisasi selama 
manfaat masing-masing biaya dengan 
menggunakan metode garis lurus. 

   Prepaid expenses are amortized over their 
beneficial periods using the straight-line method. 

 

 l. Aset Tetap   l. Fixed Assets 
 

 Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada 
biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, 
biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat 
diatribusikan secara langsung untuk membawa 
aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Setelah 
pengakuan awal, Perusahaan menggunakan 
model biaya di mana seluruh aset tetap diukur 
sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi 
penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan 
nilai (jika ada). 

   At the initial recognition, fixed assets are 
measured at cost which includes the purchase 
price, borrowing costs and other costs directly 
attributable to bringing the asset to the location 
and condition required. After initial recognition, 
the Company uses cost model in which all fixed 
assets are measured at cost less accumulated 
depreciation and accumulated impairment losses 
(if any). 

 

 Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam 
jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang 
terpisah, sebagaimana mestinya, apabila 
kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan 
berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke 
Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur 
secara andal. Jumlah tercatat komponen yang 
diganti dihentikan pengakuannya selama tahun 
berjalan pada saat terjadinya. Biaya perbaikan dan 
pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi. 

   Subsequent cost are included in the asset’s 
carrying amount or recognized as a separate 
asset, as appropriate, when it is probable that 
future economic benefits associated with the item 
will flow to the Company and the cost of the item 
can be reliably measured.The carrying amount of 
the replaced part is derecognized during the 
financial year in which they are incurred. All other 
repairs and maintenance are charged to profit or 
loss. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

 l. Aset Tetap (lanjutan)   l. Fixed Assets (continued) 
 

 Penyusutan dihitung dengan menggunakan 
metode garis lurus berdasarkan taksiran masa 
manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan 
dengan rincian sebagai berikut: 

   Depreciation is computed using the straight-line 
method based on the estimated useful lives of 
the assets with details as follows: 

 

 Tahun/Years  

Gedung 20 Building 
Kendaraan 8 Vehicles 
Perlengkapan kantor 4 – 8 Office equipment 
Renovasi bangunan sewa 2 – 6 Leasehold improvements 

 

 Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode 
penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan 
pengaruh dari setiap perubahan estimasi 
akuntansi tersebut berlaku prospektif. 

   The estimated useful lives, residual value and 
depreciation method are reviewed at each year 
end, with the effect of any changes in accounting 
estimates accounted for on a prospective basis. 

 

 Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan 
sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi 
penurunan nilai. Aset dalam penyelesaian akan 
direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan 
pada saat aset tersebut selesai dan siap untuk 
digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada 
tanggal aset tersebut siap digunakan. 

   Construction in progress is stated at cost less any 
impairment losses. Construction in progress is 
reclassified to related fixed assets account when 
completed and ready for use. Depreciation is 
charged from the date the assets are ready for 
use. 

 

 

 m. Aset Tak Berwujud   m. Intangible Assets 
 

 Aset tak berwujud terdiri dari aset tak berwujud 
yang berasal dari peranti lunak komputer. Aset tak 
berwujud diakui jika Perusahaan kemungkinan 
besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa 
depan dari aset tak berwujud tersebut dan biaya 
aset tersebut dapat diukur secara andal. 

  Intangible assets consist of computer software. 
Intangible assets are recognized when the 
Company are most likely to have economic 
benefit in the future from these intangible assets 
and the cost incurred can be reliably measured. 

 

 Aset tak berwujud dicatat berdasarkan harga 
perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan 
penurunan nilai. Aset tak berwujud diamortisasi 
berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan 
harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh 
kembali dari aset tak berwujud. Apabila nilai 
tercatat aset tak berwujud melebihi estimasi nilai 
yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat 
aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai 
yang dapat diperoleh kembali. 

  Intangible assets are stated at cost less 
accumulated amortization and any impairment. 
Intangible assets are amortized over its 
estimated useful life. The Company should 
estimate recoverable amount of intangible 
assets. If the carrying amount of an intangible 
assets exceeds the estimated recoverable 
amount, the carrying amount is written down 
immediately to its recoverable amount. 

 

 Aset tak berwujud disusutkan dengan 
menggunakan metode garis lurus berdasarkan 
estimasi masa manfaat aset tak berwujud 4 tahun. 
Periode amortisasi dan metode amortisasi aset tak 
berwujud ditelaah setiap akhir periode. Jika 
perkiraan umur masa manfaat aset berbeda secara 
signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka 
periode amortisasi disesuaikan. 

  Intangible assets are amortized using straight 
line method based on estimated useful lives of 4 
years. The period and method of amortization 
are reviewed at the end of each reporting period. 
If the estimated useful lives are significantly 
different from the prior estimates, the period of 
amortization will be adjusted. 

 Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat 
pelepasan atau tidak adanya manfaat ekonomis di 
masa datang yang diharapkan dari penggunaan 
atau pelepasannya.  Laba atau rugi yang timbul 
dari penghentian pengakuan aset (dihitung 
sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil 
pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap)  
diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut itu 
dihentikan pengakuannya. 

  Fixed assets are derecognized upon disposal or 
when no future economic benefits are expected 
from its use or disposal. Any gain or loss arising 
on derecognition of the assets (calculated as the 
difference between the net disposal proceeds 
and the carrying amount of the asset) is included 
in current year profit or loss at the time such 
asset is derecognized. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

 n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan   n. Impairment of Non-Financial Assets 
 

 

 o. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 
Karyawan 

  o. Estimated Liabilities for Employees’ Benefit 

 

  Perusahaan menyediakan liabilitas diestimasi atas 
imbalan pasca kerja pasti kepada karyawannya 
sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan 
Indonesia No. 13 / 2003. Tidak ada pendanaan 
yang telah dibuat untuk program imbalan pasti ini. 

   The Company provides defined post employment 
benefits to its employees in accordance with 
Indonesian Labour Law No. 13 / 2003. No 
funding has been made for the defined benefit 
plan. 

 

  Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan 
pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas 
imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode 
pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika 
ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan 
kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan 
metode Projected Unit Credit dalam perhitungan 
aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode 
pelaporan. 

   The Company’s estimated liabilities for 
employees’ benefits are calculated as present 
value of estimated liabilities for employees’ 
benefits at the end of the reporting period less 
the fair value of plan assets, if any. The 
calculation of estimated liabilities for employees’s 
benefits is determined using the Projected Unit 
Credit method with actuarial valuations 
conducted at the end of each reporting period. 

 

  Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas 
imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan 
dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset 
program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap 
perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk 
bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain 
pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak 
direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. 

   Remeasurements of estimated liabilities for 
employees’ benefits included a) actuarial gain 
and losses, b) return on plan assets, excluding 
interest, and c) the effect of asset ceiling, 
excluding interest, is recognized in other 
comprehensive income as incurred. 
Remeasurements are not reclassified to profit or 
loss in subsequent periods. 

  
  Ketika program imbalan berubah atau terdapat 

kurtailmen atas program, bagian imbalan yang 
berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan 
atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada 
saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas 
program. 

   When the benefits of a plan are changed, or 
when a plan is curtailed, the portion of the 
changed benefit related to past service of 
employees, or gain or loss on curtailment, is 
recognized immediately in profit or loss when the 
plan amendment or curtailment occurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk 
penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan 
keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai 
tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan 
nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat 
aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah 
terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara 
nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan 
nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, 
aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang 
menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit 
penghasil kas). Non-aset keuangan yang 
mengalami penurunan yang ditelaah untuk 
kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai 
tersebut pada setiap tanggal pelaporan. 

  Assets that are subject to amortization are 
assessed for impairment when events or 
changes in circumstances occur which indicate 
that the carrying amount may not be 
recoverable. Decline in value is recognized for 
the amount by which the asset’s carrying 
amount exceeds the recoverable amount. 
Recoverable amount is the higher amount 
between the asset’s fair value less costs 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 (cash-generating units). Non-
financial assets that suffered an impairment are 
reviewed for possible reversal of the impairment 
at each reporting date. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
 o. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 

Karyawan (lanjutan) 
  o. Estimated Liabilities for Employees’ Benefit 

(continued) 
 
  Perusahaan menentukan (penghasilan) beban 

bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan pascakerja 
neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto 
pada awal periode pelaporan tahunan untuk 
mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 
karyawan selama periode berjalan. 

   The Company determines the net interest 
expense (income) on the net post-employment 
benefit obligation (asset) for the period by 
applying the discount rate used to measure the 
estimated liabilities for employees’ benefits at the 
beginning of the annual period. 

 
  Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian 

atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan 
kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. 
Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian 
merupakan selisih antara nilai kini liabilitas 
diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang 
ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan 
harga penyelesaian, termasuk setiap aset program 
yang dialihkan dan setiap pembayaran yang 
dilakukan secara langsung oleh Perusahaan 
sehubungan dengan penyelesaian tersebut. 

   The Company recognizes gains and losses on 
the settlement of estimated liabilities for 
employees’ benefits at the time of settlement. 
Gains or losses on the settlement represent the 
difference between the present value of post-
employment benefit liabilities being settled as 
determined on the date of settlement and the 
settlement price, including any plan assets 
transferred and any payments made directly by 
the Company in connection with the settlement. 

 
  Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri 

dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap 
keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan 
(2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi 
pada saat terjadinya. 

   The Company recognizes the (1) service costs, 
comprising of current service cost, past-service 
cost, and any gain or loss on settlement, and (2) 
net interest expense or income immediately in 
profit or loss. 

 
 p. Pengakuan Pendapatan dan Beban   p. Revenue and Expense Recognition 
 

 Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan 
yang diterima atau piutang atas penjualan barang 
atau penyerahan jasa dari aktivitas normal 
Perusahaan. 

   Revenue comprises the fair value of the 
consideration received or receivable for the sale 
of goods or services rendered in the ordinary 
courses of the Company’s activities. 

 

 Pendapatan diakui pada saat barang dan jasa 
diterima oleh pelanggan. Pendapatan dari merchant 
discount rate dicatat sebesar komisi yang diterima. 

   Revenue is recognized when goods and services 
are received by the customers. Merchant 
discount rate is recorded based on the 
commission received. 

 

 Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).    Expenses are recognized when they are incurred 
(basic accrual). 

 
 q. Pajak Penghasilan   q. Income Tax 
 
 Pajak Penghasilan Final   Final Income Tax 
 
 Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, 

pendapatan yang telah dikenakan pajak 
penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai 
pendapatan kena pajak, dan semua beban 
sehubungan dengan pendapatan yang telah 
dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh 
dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun 
beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi 
menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat 
perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya 
aset atau liabilitas pajak tangguhan.  

  In accordance with the tax laws and regulations, 
income subject to final income tax is not to be 
reported as taxable income and all expenses 
related to income subject to final income tax are 
not deductible. However, such income and 
expenses are included in profit or loss calculation 
for accounting purposes. Accordingly, no 
temporary difference, deferred tax asset and 
liability are recognized. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

 q. Pajak Penghasilan (lanjutan)   q. Income Tax (continued) 
 

 Pajak Penghasilan Final (lanjutan)   Final Income Tax (continued) 
 

 Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang 
berhubungan dengan pajak penghasilan final 
berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka 
perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau 
liabilitas pajak tangguhan.  

  If the recorded value of an asset or liability 
related to final income tax differs from its taxable 
base, the difference is not recognized as 
deferred tax asset or deferred tax liability. 

 

 Beban pajak kini atas pendapatan yang dikenakan 
pajak penghasilan final diakui secara proporsional 
terhadap jumlah pendapatan di tahun berjalan, untuk 
tujuan akuntansi dan disajikan pada beban umum 
dan administrasi di laba rugi. 

  The current tax expense on income subject to 
final income tax is recognized in proportion to the 
total income recognized during the year for 
accounting purposes and presented in general 
and administrative expenses in profit or loss. 

 

 Selisih antara jumlah pajak penghasilan final 
terutang dengan jumlah yang dibebankan pada laba 
rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang 
pajak. 

  The difference between the amount of final 
income tax payable and the amount charged in 
profit or loss is recognized either as prepaid 
taxes and taxes payable, accordingly. 

 

Pajak Penghasilan Tidak Final  Non-Final Income Tax 
 

 Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena 
pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung 
berdasarkan tarif pajak yang berlaku. 

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

 

 Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas 
konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul 
dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas 
menurut laporan keuangan dengan dasar 
pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak 
tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer 
kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk 
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta 
rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, sepanjang 
besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk 
mengurangi laba kena pajak pada masa datang. 

  Deferred tax assets and liabilities are recognized 
for the future tax consequences attributable to 
the differences between the financial statements’ 
carrying amounts of existing assets and liabilities 
and their respective tax bases. Deferred tax 
liabilities are recognized for all taxable temporary 
differences and deferred tax assets are 
recognized for deductible temporary differences 
and carryforward tax benefit of unused fiscal 
losses, to the extent that it is probable that 
taxable income will be available in future periods.  

 

 Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif 
pajak yang berlaku atau secara substansial telah 
berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak 
tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba 
rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau 
dikreditkan langsung ke ekuitas. 

  Deferred tax is calculated at the tax rates that 
have been enacted or substantively enacted at 
the statement of financial position date. Deferred 
tax is charged or credited in profit or loss, except 
when it relates to items charged or credited 
directly to equity, in which case the deferred tax 
is also charged or credited directly to equity. 

 

 r. Laba (Rugi) Bersih per Saham   r. Net Earnings (Loss) per Share 
 

 Laba (rugi) bersih per saham (LPS/ RPS) dihitung 
dengan membagi laba (rugi) bersih dengan rata-rata 
tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode 
yang bersangkutan. 

   Net earnings (loss) per share (EPS/ LPS) is 
computed by dividing net income (loss) with the 
weighted average number of shares outstanding 
during the period. 

 

 Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham 
biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus 
(kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi 
laba) atau pemecahan saham, atau turun karena 
penggabungan saham (reverse stock split), maka 
perhitungan RPS dasar untuk seluruh periode sajian 
harus disesuaikan secara retrospektif. 

   If the number of common shares or convertible 
securities increases due to the issuance of 
bonus share (capitalization of additional paid-in 
capital), stock dividend (income capitalization) or 
stock split, or decrease due to reverse stock 
split, then basic LPS calculation for the period 
shall be adjusted restrospectively. 

 

 Laba per saham dilusian dihitung manakala 
Perusahaan memiliki instrumen berpotensi saham 
biasa yang bersifat dilutif. 

   Diluted earnings per share is calculated when 
the Company has instruments which are dilutive 
potential ordinary shares. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKANn 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 

 s. Informasi Segmen    s. Segment Information  
 
 Informasi segmen berdasarkan PSAK No. 5  

(Revisi 2009), “Segmen Operasi”, yang 
mensyaratkan pengungkapan yang memungkinkan 
para pengguna laporan keuangan dapat 
mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari 
aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan 
lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. 

   Segment information is based on PSAK No. 5  
(Revised 2009), “Operating Segments”, which 
requires disclosures that will enable users of 
financial statements to evaluate the nature and 
financial effects of the business activities in 
which the entity engages and the economic 
environments in which it operates. 

 
 Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari 

Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan 
produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam 
menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi 
tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko 
dan imbalan yang berbeda dengan segmen 
lainnya. 

   A segment is a distinguishable component of the 
Company that is engaged either in providing 
certain products (business segment), or in 
providing products within a particular economic 
environment (geographical segment), which is 
subject to risks and rewards that are different 
from those of other segments. 

 
 

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 
AKUNTANSI YANG PENTING 

 3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, 
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 

 

 Penyusunan laporan keuangan Perusahaan 
mengharuskan manajemen untuk membuat 
pertimbangan, estimasi dan asumsi yang 
mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari 
pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan 
pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir 
tahun pelaporan.  

   Preparation of financial statements requires 
management to make judgments, estimates and 
assumptions that affect the reported amounts of 
revenues, expenses, assets and liabilities and 
disclosure of contingent liabilities, at the end of the 
reporting year.  

 

 Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi 
tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material 
terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam 
tahun-tahun pelaporan berikutnya. 

   Uncertainty about these assumptions and estimates 
could result in a material adjustment to the carrying 
amounts of assets and liabilities within the 
subsequent financial years. 

 

 Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan 
Akuntansi 

   Judgment Made in Applying Accounting Policies 

 

 Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling 
signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam 
laporan keuangan berikut ini dibuat oleh manajemen 
dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi 
Perusahaan: 

   Judgment that have most significant effect on the 
amounts recognized in the financial statements 
below were made by the management in order to 
implement the Company's accounting policies: 

 

 Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan    Classification of Financial Assets and Financial 
Liabilities 

 

 Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan 
liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan 
dengan mempertimbangkan apakah definisi yang 
ditetapkan dalam PSAK No. 55 telah dipenuhi. Aset 
dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan 
sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan 
seperti diungkapkan pada Catatan 2f atas laporan 
keuangan. 

   The Company determines the classification of 
certain assets and liabilities as financial assets and 
financial liabilities by considering whether it meets 
the definition set forth in PSAK No. 55. Financial 
asset and liabilities stated and classified accordance 
with the Company’s accounting policies as disclosed 
in Note 2f to the financial statements. 
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan) 

 3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, 
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued) 

 

 Estimasi dan Asumsi    Estimates and Assumption 
 

 Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama 
estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang 
memiliki risiko bagi penyesuaian yang material 
terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk 
periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. 
Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada 
acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan 
disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai 
perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat 
perubahan pasar atau situasi di luar kendali 
Perusahaan.  

   The main assumptions related to the future and the 
main sources of estimation uncertainty at the 
reporting date that have a significant risk of 
material adjustments to the carrying value of assets 
and liabilities within the next period end, is 
disclosed below. The Company’s assumptions and 
estimations are based on a reference available at 
the time the financial statements are prepared. 
Current condition and assumptions regarding future 
developments may change due to market changes 
or circumstances beyond the control of the 
Company.  

 

 Masa Manfaat  Aset Tetap    Useful Lives of Fixed Assets 
 

 Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan 
menggunakan metode garis lurus berdasarkan 
taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen 
mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 
adalah 2 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur 
yang secara umum diharapkan dalam industri di 
mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan 
tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi 
dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan 
nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa 
depan mungkin direvisi. jumlah tercatat aset teap 
perusahaan diungkapkan pada Catatan 10 atas 
laporan keuangan. 

   The acquisition costs of fixed assets are 
depreciated using the straight-line method over the 
estimated economic useful lives. Management 
estimates the useful lives of fixed assets 2 to 20 
years. These are the common life expectancies 
applied in the industry where the Company 
conducts its business. Changes in usage and 
developments of technology could effect the 
economic useful lives and residual value of assets, 
and therefore, future depreciation charges may be 
revised. The carrying amount of the Company’s 
fixed assets is disclosed in Note 10 to the financial 
statements. 

 

 Pajak Penghasilan    Income Tax 
 
 Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas 

perpajakannya secara self assessment berdasarkan 
estimasi terbaik dengan mengacu pada peraturan 
yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar 
selama belum terdapat ketetapan dari Direktur 
Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau 
ketika sampai dengan jangka waktu 5 tahun (masa 
kadaluwarsa pajak) tidak ada ketetapan pajak yang 
diterbitkan.  

   The Company as a tax payers calculate its tax 
obligation by self-assessment refers to current tax 
regulations. The calculation is considered correct to 
the extent there is no tax assessment letter from 
the General Director of Tax for the tax payable 
reported or within five (5) years (maximum expired 
tax period) there is no tax assessment letter 
issued.  

 

 Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terutang 
dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti 
pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru 
dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan 
pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak 
tertentu. Perbedaan hasil aktual dan nilai tercatat 
tersebut akan mempengaruhi jumlah utang pajak dan 
beban pajak penghasilan. 

  The difference in the income tax liabilities might 
arise from tax audit, new tax evidences and 
different interpretation on certain tax regulations 
between management and the tax officer. Any 
differences between the actual result and the 
carrying amount could affect the amount of tax 
obligation and income tax expense. 
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan) 

 3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, 
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued) 

 

 Estimasi dan Asumsi (lanjutan)    Estimates and Assumption (continued) 
 

 Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan     Estimated Liabilities for Employees’ Benefits  
 

 Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 
karyawan Perusahaan bergantung pada pemilihan 
asumsi aktual yang digunakan. Asumsi tersebut 
termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat 
kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri 
karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur aktual 
dan tingkat kematian. Perusahaan berkeyakinan 
bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut. 
adalah wajar dan sesuai. Perbedaan signifikan pada 
hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi 
yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi 
secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 
karyawan dan beban imbalan kerja. Jumlah tercatat 
liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan 
diungkapkan pada Catatan 16 atas laporan 
keuangan. 

   The determination of estimated liabilities for 
employee benefits depends on its selection of 
certain assumptions used. Those assumptions 
include discount rates, future annual salary increase, 
annual employee turnover rate, disability rate, 
retirement age and mortality rate. The Company 
believes that its assumptions on that reporting date 
are reasonable and appropriate. Significant. 
differences in the actual result or significant changes 
in the assumptions which determined by the 
Company  may materially affect its estimated 
liabilities for employees’ benefits liabilities and 
employees’ benefits expenses. The carrying amount 
of estimated liabilities for employees’ benefits is 
disclosed in Note 16 to the financial statements. 

 

 

4. KAS DAN SETARA KAS  4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 

 Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:   The details of cash and cash equivalents are as 
follows: 

 

  
31 Oktober 2019 /  
October 31, 2019  

31 Desember 2018 / 
December 31, 2018  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017   

         

Kas – Rupiah  9.500.000  1.348.000  1.001.900  Cash on hand - Rupiah  
         

Bank         Cash in banks  

Rupiah        Rupiah 
PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk  18.185.485.532  8.875.274.290  4.540.109.495  
PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 

PT Bank Maybank 
Indonesia Tbk  871.713.563  13.114.352  1.100.000  

PT Bank Maybank 
Indonesia Tbk 

PT Bank Central Asia 
Tbk  559.382.574  883.357.817  255.891.242  

PT Bank Central 
Asia Tbk 

PT Bank Permata Tbk  219.896.038  25.878.128  3.275.169  PT Bank PermataTbk 

PT Bank Mega Tbk  123.025.716  -  -  PT Bank Mega Tbk 

PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk  66.831.491  -  -  

PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) 

Tbk 
PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) 
Tbk   40.537.717  468.275.453  629.262.879  

PT Bank Negara 
Indonesia 

(Persero) Tbk 
PT Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional 
Tbk  15.716.912  15.095.268  -  

PT Bank Tabungan 
Pensiunan 

Nasional Tbk 

PT Bank DBS Indonesia  13.932.000  13.992.000  10.064.000  
PT Bank DBS  

Indonesia 

PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk  12.793.897  -  -  

PT Bank Rakyat 
Indonesia 

(Persero)Tbk 

PT Bank CIMB Niaga Tbk  9.794.000  -  -  
PT Bank CIMB  

Niaga Tbk 
         

Dolar Amerika Serikat        United States Dollar 
PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk  2.876.823.240  9.026.442  38.167.290  

PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 

Sub-jumlah  22.995.932.680  10.304.013.750  5.477.870.075  Sub-total 
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4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)  4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued) 
 

  
31 Oktober 2019 /  
October 31, 2019  

31 Desember 2018 / 
December 31, 2018  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017   

         

Deposito berjangka        Time deposit 
PT Bank Mega Tbk  6.008.362.408  -  -  PT Bank Mega Tbk 
PT Bank Mandiri 
  (Persero) Tbk  1.000.000.000  -  -  

PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 

Deposito Koperasi  505.239.726  -  -  Cooperative Deposit 

PT Bank Central Asia Tbk  117.580.174  113.159.036  109.371.918  
PT Bank Central Asia 

Tbk 

Sub-jumlah  7.631.182.308  113.159.036  109.371.918  Sub-total 
 

Jumlah  30.636.614.988  10.418.520.786  5.588.243.893  Total 

 

 Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 and 
2017, tingkat suku bunga deposito berkisar antara 
4,00% - 5,75% per tahun. 

   As of October 31, 2019, December 31, 2018 and 
2017, time deposits bear annual interest rates 
between 4.00% - 5.75% per annum. 

 

 Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 and 
2017, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang 
ditempatkan kepada pihak berelasi. 

  As of October 31, 2019, December 31, 2018 and 
2017 there is no cash and cash equivalents placed 
with related parties. 

 
 

5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA  5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES 
 

 Berdasarkan pelanggan   Based on customers 
 

  
31 Oktober 2019 /  
October 31, 2019  

31 Desember 2018 / 
December 31, 2018  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017   

         

Merchant  1.181.331.322  494.832.221  112.866.594  Merchant 
Lain-lain  91.961.382  396.815.802  177.114.351  Others 

Jumlah  1.273.292.704  891.648.023  289.980.945  Total 
 

 Berdasarkan umur   Based on aging 
 

  
31 Oktober 2019 /  
October 31, 2019  

31 Desember 2018 /  
December 31, 2018  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017   

Belum jatuh tempo  309.095.657  518.450.843  216.864.351  Not yet due 
Jatuh tempo dan  

tidak mengalami  
penurunan nilai        

 
Past due and not  

Impaired 
1 – 30 hari  401.594.506  46.974.000  9.773.200  1 – 30 days 
31 – 60 hari  306.917.411  149.405.600  2.499.200  31 – 60 days 
61 – 90 hari  3.805.000  21.761.200  7.648.400  61 – 90 days 
Lebih dari 90 hari  251.880.130  155.056.380  53.195.794  More than 90 days 

 
Jumlah  1.273.292.704  891.648.023  289.980.945  Total 

 

 Piutang usaha – pihak ketiga dari merchant 
merupakan piutang terkait transaksi penjualan dan 
sewa perangkat. 

  Third receivables – third parties from merchant 
represents receivables related to sales and rental of 
devices transactions. 

 

 Piutang usaha – pihak ketiga dari lain-lain merupakan 
piutang merupakan transaksi kartu kredit dan 
pembayaran digital. 

  Third receivables – third parties from others 
represents receivables related to merchant discount 
rate and digital payment. 

 

 Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan 
piutang masing-masing pelanggan, tidak ada 
penyisihaan piutang usaha yang dibentuk karena 
manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh 
piutang usaha dapat ditagih. 

  Based on the review of individual customer status 
trade receivables, no provisions for allowance of 
trade receivables were provided because the 
Company management believe that all receivable 
are collectible. 

 

 Piutang usaha didenominasi dalam Rupiah.   Trade receivables are denominated in Rupiah. 
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6. PERSEDIAAN  6. INVENTORIES 
 

1.  Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 
2017, persediaan merupakan mesin pembaca kartu 
masing-masing sebesar Rp 4.228.550.880,          
Rp 1.257.177.039 dan Rp 1.224.483.846. 

  As of October 31, 2019, December 31, 2018 and 
2017, inventories represent card reader machines 
amounted to Rp 4,228,550,880, Rp 1,257,177,039 
and Rp 1,224,483,846, respectively. 

 

 Berdasarkan penelaahan terhadap nilai persediaaan 
realisasi bersih, manajemen berkeyakinan bahwa 
jumlah tercatat persediaan tersebut di atas tidak 
melebihi realisasi bersihnya dan oleh karena itu tidak 
diperlukan adanya penyisihan penurunan jumlah 
tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya. 

   Based on review of net realizable value of 
inventories, management believes that carrying 
amounts of inventories will not exceed their net 
realizable value, therefore, there is no provision for 
impairment needed to adjust the carrying amounts 
of inventories to their net realizable value. 

 

 Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 
2017, tidak terdapat persediaan yang diasuransikan. 
Manajemen menilai belum perlunya asuransi atas 
persediaan karena sifat persediaan yang cepat habis 
dan nilainya yang relatif rendah (lihat Catatan 30). 

   As of October 31, 2019, December 31, 2018 and 
2017, inventories were not insured. On Novemebr 1, 
2020, the Company. Management assesses that 
there is no need for insurance on inventories due to 
the nature of inventories which are fast moving, and 
relatively of low value (see Note 30). 

 
7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA  7. PREPAID EXPENSES 
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
 

  
31 Oktober 2019 /  
October 31, 2019  

31 Desember 2018 / 
December 31, 2018  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017   

Sewa kantor -  
bagian lancar  1.418.725.362  535.135.135  535.135.135  

Office rental - 
current portion 

Asuransi kendaraan  66.886.415  -  4.623.890  Insurance of vehicles 
         

Bagian lancar  1.485.611.777  535.135.135  539.759.025  Current portion 
         
Sewa kantor - 

bagian tidak lancar  2.655.786.253  89.189.189  174.324.324  
Office rental - 

non-current portion 

         
Jumlah   4.141.398.030  624.324.324  714.083.349  Total 

 
 

8. BIAYA DITANGGUHKAN  8. DEFERRED EXPENSE 
 

 Pada tanggal 31 Oktober 2019, akun ini merupakan 
biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan 
dalam rencana untuk melakukan penawaran saham 
perdana sebesar Rp 2.888.852.453. 

   As of October 31, 2019, this account represents 
costs incurred by the Company in connection with 
the proposed initial public offering amounted to     
Rp 2,888,852,453. 

 

 

9. INVESTASI DALAM SAHAM  9. INVESTMENT IN SHARE 
 

 Akun ini merupakan investasi saham pada 
Shoppertise Sdn Bhd, pihak ketiga, entitas yang 
berlokasi di Malaysia dan bergerak di bidang 
teknologi pemasaran, sebesar RM 300.000 atau 
setara dengan Rp 976.500.000 pada tanggal akuisisi. 

   This account represents a stock investment in 
Shoppertise Sdn Bhd, a third party, an entity which 
is located in Malaysia and engages in the field of 
marketing technology, amounting to RM 300,000 or 
equivalent to Rp 976,500,000 at the acquisition 
date. 

 
31 Oktober 2019 / October 31, 2019 

Perusahaan/ 
Company  

Kepemilikan / 
Ownership  

Jumlah saham / 
Total share  

Harga perolehan/ 
Acquisition cost  

Nilai wajar / 
Fair Value  

Akumulasi Laba 
Belum Direalisasi 
Atas Perubahan 
Nilai Wajar Aset 

Keuangan Tersedia 
Untuk Dijual / 
Accumulated 

Unrealized Gain on 
Change In Fair 

Value of 
Investment In 

Available For Sale 

Shoppertise 
Sdn Bhd 

 
12,5% 

 
9.335  976.500.000 

 
1.006.204.500  29.704.500 
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9. INVESTASI DALAM SAHAM (lanjutan)  9. INVESTMENT IN SHARE (continued) 
 

31 Desember 2018 / December 31, 2018 

Perusahaan/ 
Company  

Kepemilikan / 
Ownership  

Jumlah saham / 
Total share  

Harga perolehan / 
Acquisition cost  

Nilai wajar / 
Fair Value  

Akumulasi Laba 
Belum Direalisasi 
Atas Perubahan 
Nilai Wajar Aset 

Keuangan Tersedia 
Untuk Dijual / 
Accumulated 

Unrealized Gain on 
Change In Fair 

Value of 
Investment In 

Available For Sale 

Shoppertise 
Sdn Bhd 

 
12,5% 

 
9.335  976.500.000 

 
1.047.958.500  71.458.500 

 

31 Desember 2017 / December 31, 2017 

Perusahaan/ 
Company  

Kepemilikan / 
Ownership  

Jumlah saham / 
Total share  

Harga perolehan/ 
Acquisition cost  

Nilai wajar / 
Fair Value  

Akumulasi Laba 
Belum Direalisasi 
Atas Perubahan 
Nilai Wajar Aset 

Keuangan Tersedia 
Untuk Dijual / 
Accumulated 

Unrealized Gain on 
Change In Fair 

Value of 
Investment In 

Available For Sale 

Shoppertise 
Sdn Bhd 

 
12,5% 

 
9.335  976.500.000 

 
1.000.593.000  24.093.000 

 
 

10. ASET TETAP  10. FIXED ASSETS 
 

 Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:   The detail and movement of fixed assets are as 
follows: 

 

 31 Oktober 2019 / October 31, 2019 
  

 

Saldo Awal / 
Beginning 
Balance  

Penambahan / 
Additions  

Pengurangan 
/ Deductions

 

 
Reklasifikasi / 

Reclassification  
Saldo Akhir / 

Ending Balance 

 

 

Biaya 
Perolehan       

  
  

Acquisition 
Cost 

Peralatan 
kantor 2.497.445.080  827.891.137  11.990.000  1.751.901.645 

 
5.065.247.862  

Office 
equipment 

Kendaraan 531.150.000  1.598.500.000  219.000.000  -  1.910.650.000  Vehicles 
Renovasi 
bangunan 
sewa 436.864.782  766.022.195  -  - 

 

1.202.886.977  
Leasehold 

improvements 

Jumlah Biaya 
Perolehan 3.465.459.862  3.192.413.332  230.990.000  1.751.901.645 

 

8.178.784.839  

Total 
Acquisition 

Cost  

Akumulasi 
Penyusutan       

  
  

Accumulated 
Depreciation 

Peralatan 
kantor 965.909.686  502.804.410  7.243.958  1.434.792 

 
1.460.035.346  

Office 
equipment 

Kendaraan 225.515.266  147.140.028  15.968.750  -  356.686.544  Vehicles 
Renovasi 
bangunan 
sewa 50.632.836  373.420.320  -  - 

 

424.053.156  
Leasehold  

improvements 

Jumlah 
Akumulasi 
Penyusutan 1.242.057.788  1.023.364.758  23.212.708  1.434.792 

 

2.240.775.046  

Total 
Accumulated 

Depreciation 

Nilai Buku 
Bersih 2.223.402.074      

  
5.938.009.793  Net Book Value 
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10. ASET TETAP (lanjutan)  10. FIXED ASSETS (continued) 
 

 31 Desember 2018 / December 31, 2018 
  

 

Saldo Awal / 
Beginning 
Balance  

Penambahan / 
Additions  

Pengurangan 
/ Deductions

 

 
Reklasifikasi / 

Reclassification 

 

Saldo Akhir / 
Ending Balance 

 

 

Biaya 
Perolehan       

  
  

Acquisition 
Cost 

Peralatan 
kantor 2.310.585.747  186.859.333  -  -  2.497.445.080  

Office 
equipment 

Kendaraan 527.500.000  3.650.000  -  -  531.150.000  Vehicles 
Renovasi 
bangunan 
sewa -  158.361.600  -  278.503.182  436.864.782  

Leasehold 
improvements 

Aset tetap 
dalam 
pembangunan 278.503.182  -  -  (278.503.182 ) - 

 
Construction 
in progress 

Jumlah Biaya 
Perolehan 3.116.588.929  348.870.933  -  -  3.465.459.862  

Total 
Acquisition 

Cost  

Akumulasi 
Penyusutan       

  
  

Accumulated 
Depreciation 

Peralatan 
kantor 571.432.220  394.477.466  -  -  965.909.686  

Office 
equipment 

Kendaraan 159.218.750  66.296.516  -  -  225.515.266  Vehicles 
Renovasi 
bangunan 
sewa -  50.632.836  -  -  50.632.836  

Leasehold  
improvements 

Jumlah 
Akumulasi 
Penyusutan 730.650.970  511.406.818  -  -  1.242.057.788  

Total 
Accumulated 
Depreciation 

Nilai Buku 
Bersih 2.385.937.959        2.223.402.074  Net Book Value 

 

 31 Desember 2017 / December 31, 2017   

 

Saldo Awal / 
Beginning 
Balance 

 
Penambahan / 

Additions 
 

Pengurangan / 
Deductions

  
Saldo Akhir / 

Ending Balance 

 

 

Biaya Perolehan         Acquisition Cost 
Peralatan kantor 1.306.582.146   1.006.303.601  2.300.000  2.310.585.747  Office equipment 
Kendaraan 1.190.500.000  -  663.000.000  527.500.000  Vehicles 
Gedung 9.309.381.818  -  9.309.381.818  -  Building 
Aset tetap 
dalam 
pembangunan -  278.503.182  -  278.503.182  

Construction 
in progress 

Jumlah Biaya 
Perolehan 11.806.463.964   1.284.806.783  9.974.681.818  3.116.588.929  Total Acquisition Cost  

Akumulasi 
Penyusutan         

Accumulated 
Depreciation 

Peralatan kantor 264.926.749  306.745.054  239.583  571.432.220  Office equipment 
Kendaraan 210.687.500  139.020.833  190.489.583  159.218.750  Vehicles 
Gedung 504.258.182  193.945.455  698.203.637  -  Building 

Jumlah Akumulasi 
Penyusutan 979.872.431  639.711.342  888.932.803 

 
730.650.970  

Total Accumulated  
Depreciation 

Nilai Buku Bersih 10.826.591.533      2.385.937.959  Net Book Value 

 

 Pada tahun 2019, terdapat reklasifikasi dari persediaan 
ke peralatan kantor sebesar Rp 1.765.883.645     dan 
dari peralatan kantor ke persediaan sebesar         
Rp 13.982.000. Hal ini terkait dengan mesin pembaca 
kartu yang disewakan kepada pihak ketiga yang lebih 
daru satu tahun dan direklasifikasi ke persediaan pada 
saat berakhirnya masa sewa. 

   In 2019, there are reclassifications from inventories to 
office equipment amounting to Rp 1,765,883,645  
and  from office equipment to inventories amounting 
to Rp 13,982,000. These are related to the card 
reader machine that are leased to third parties for 
more than one year and reclassified back to 
inventories when the term of the lease ended. 

 

 Pada tanggal 31 Desember 2017, aset tetap dalam 
pembangunan merupakan renovasi bangunan sewa 
dengan estimasi persentase penyelesaian 63,75% dari 
nilai kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian 
pada tahun 2018. 

   As of December 31, 2017, construction in progress is 
leasehold improvements with the estimated 
percentage of completion was 63.75% from the 
contract value with estimated completion date in 
2018. 
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10. ASET TETAP (lanjutan)  10. FIXED ASSETS (continued) 
 

 Penyusutan untuk periode sepuluh bulan berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2019,  serta untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal             
31 Desember 2018 dan 2017 dibebankan pada akun-
akun berikut. 

   Depreciation for the ten-month periods ended October 
31, 2019, and for the years ended December 31, 2018 
and 2017 was charged to the following accounts: 

 

  

2019 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months)  

2018 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months) 
(Tidak Diaudit / 

Unaudited) 

 

31 Desember 
2018 / December 

31, 2018  

31 Desember 2017 
/ December 31, 

2017 

 

 

           
Beban pokok 

pendapatan 
(lihat Catatan 
20) 

 

101.126.579  -  -  -  
Cost of revenues 
(see Note 20) 

Beban umum dan 
administrasi 
(lihat Catatan 
22) 

 

922.238.179  379.700.797  511.406.818  639.711.342  

General and 
administrative 

expenses 
 (see Note 22) 

Jumlah  1.023.364.758  379.700.797  511.406.818  639.711.342  Total 

 

 Pada tanggal 31 Oktober 2019 kendaraan Perusahaan 
diasuransikan terhadap setiap risiko kerugian yang 
mungkin timbul, kepada PT Asuransi Simas Net, PT 
Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Central Asia 
dan PT Asuransi Umum BCA dengan nilai 
pertanggungan sebesar Rp 2.283.250.000. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017 kendaraan 
Perusahaan diasuransikan terhadap setiap risiko 
kerugian yang mungkin timbul kepada PT Asuransi 
Umum BCA dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 
2.163.000.000. 

  As of October 31, 2019, the Company’s vehicles are 
insured against all risks to PT Asuransi Simas Net, 
PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Central 
Asia and PT Asuransi Umum BCA with sum insured 
amounting to Rp 2,283,250,000. 
 
 
As of December 31, 2017, the Company’s vehicles 
are insured against all risks to PT Asuransi Umum 
BCA with sum insured amounting to Rp 
2,163,000,000. 

 

 Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat 
kejadian atau perubahan keadaan yang 
mengindikasikan adanya  penurunan nilai aset tetap 
pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 
dan 2017. 

   Based on management’s assessment, there are no 
events or changes in circumstances which may 
indicate an impairment in the value of fixed assets 
as of October 31, 2019, December 31, 2018 and 
2017. 

 

 Rincian rugi (laba) penjualan aset tetap adalah sebagai 
berikut: 

   The details of loss (gain) on sale of fixed assets are 
as follows: 

 

 

 31 Oktober 2019 / 
October 31, 2019 

 31 Desember 2017 / 
December 31, 2017 

  

       

Biaya perolehan  230.990.000  9.974.681.818  Acquisition cost 

Akumulasi penyusutan 
 

(23.212.708 ) (888.932.803 ) 
Accumulated 

depreciation 

Nilai buku  207.777.292  9.085.749.015  Book value 

Hasil penjualan 
 

207.715.056  12.036.213.069  Proceed from sale 

Laba (rugi) penjualan 
aset tetap  
(lihat Catatan 23) 

 

(62.236 ) 2.950.464.054  

Gain (loss) on sale of  
fixed assets 

 (see Note 23) 
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11. ASET TAK BERWUJUD  11. INTANGIBLE ASSETS 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Rincian atas aset tak berwujud adalah sebagai berikut:   The details of intangible assets are as follows: 
 

 31 Oktober 2019 / October 31, 2019   

 

Saldo Awal / 
Beginning 
Balance  

Penambahan 
/ Additions  

Pengurangan / 
Deductions

 

 

Saldo Akhir / 
Ending 
Balance 

 

 

Biaya Perolehan         Acquisition  Cost 
Perangkat lunak 840.838.426  5.557.096  -  846.395.522  Software 

Akumulasi Amortisasi         
Accumulated 

Amortization 
Perangkat lunak 480.338.728  160.217.301  -  640.556.029  Software 

Nilai Buku Bersih 360.499.698      205.839.493  Net Book Value 
 

 31 Desember 2018 / December 31, 2018   

 

Saldo Awal / 
Beginning 
Balance  

Penambahan / 
Additions  

Pengurangan / 
Deductions

 

 

Saldo Akhir / 
Ending 
Balance 

 

 

Biaya Perolehan         Acquisition  Cost 
Perangkat lunak 840.838.426  -  -  840.838.426  Software 

Akumulasi Amortisasi         
Accumulated  

Amortization 
Perangkat lunak 270.129.121  210.209.607  -  480.338.728  Software 

Nilai Buku Bersih 570.709.305      360.499.698  Net Book Value 
 

 31 Desember 2017 / December 31, 2017   

 

Saldo Awal / 
Beginning 
Balance  

Penambahan / 
Additions  

Pengurangan / 
Deductions

 

 

Saldo Akhir / 
Ending 
Balance 

 

 

Biaya Perolehan         Acquisition  Cost 
Perangkat lunak 570.406.471  270.431.955  -  840.838.426  Software 

Akumulasi Amortisasi         
Accumulated 

Amortization 
Perangkat lunak 92.767.254  177.361.867  -  270.129.121  Software 

Nilai Buku Bersih 477.639.217      570.709.305  Net Book Value 
 

 Amortisasi dibebankan pada beban untuk periode 
sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal           
31 Oktober 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 
2017 adalah sebagai berikut: 

  Amortization charged to expense for the ten-month 
period ended October 31, 2019 and 2018, and for 
the years ended December 31, 2018 and 2017 are 
as follows: 

 

 
2019 

(Sepuluh Bulan/ 
Ten Months)  

2018 
(Sepuluh 

Bulan/ 
Ten Months) 

(Tidak Diaudit / 
Unaudited) 

 

31 Desember 
2018 /  

December 31, 
2018  

31 Desember 
2017 /  

December 31, 
2017 

 

 

Beban pokok pendapatan 
(Catatan 20) 62.665.853  74.271.688  75.199.026  75.199.026  

Cost of revenues 
(Note 20) 

Beban umum dan 
administrasi  
(Catatan 22) 97.551.448  100.902.992  135.010.581  102.162.841  

General and 
administrative 

expenses (Note 22) 

Jumlah 160.217.301  175.174.680  210.209.607  177.361.867  Total 

 
 

12. UTANG USAHA   12. TRADE PAYABLES  
  

 Pada tanggal 31 Oktober 2019, akun ini merupakan 
utang kepada PT Putra Mandiri Informatika untuk 
pembelian mesin pembaca kartu. 

  As of October 31, 2019, this account pertains to the 
payable to PT Putra Mandiri Informatika for the 
purchase of card reader machines. 
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13. UTANG LAIN-LAIN   13. OTHER PAYABLES  
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
 

 
 31 Oktober 2019 / 

October 31, 2019 
 31 Desember 2018 / 

December 31, 2018 
 31 Desember 2017/ 

December 31, 2017   

Pihak ketiga        Third parties 

Utang merchant  16.915.935.828  9.914.630.364  5.139.795.317  Payable to merchants 

Lain-lain  427.199.499  3.578.665.617  127.607.688  Others 

Sub-jumlah  17.343.135.327  13.493.295.981  5.267.403.005  Sub-total 

Pihak berelasi        Related parties 

Utang pemegang saham  -  1.000.000.000   400.000.000  Payable to shareholder 

Jumlah  17.343.135.327  14.493.295.981  5.667.403.005  Total 
 

 Utang merchant merupakan utang atas transaksi 
merchant yang terjadi melalui aplikasi maupun melalui 
mesin pembaca kartu. 

  Payable to merchants represent merchants 
transactions that occur through application or 
through a card reader. 

  

 Utang kepada pemegang saham merupakan pinjaman 
jangka pendek yang digunakan untuk kegiatan 
operasional Perusahaan. 

  Payable to shareholder represent short-term loan 
used for the Company’s operational activities. 

 

 Pada tanggal  31 Oktober 2019, terdapat utang     
lain-lain kepada pihak ketiga yang didenominasi 
dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar          
Rp 36.727.395. 

  As of October 31, 2019, there were other payables 
to third parties denominated in US Dollar 
amounting to Rp 36,727,395. 

 

 Utang lain-lain tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan 
dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu 

  Other payables are non-interest bearing, no 
collateral and repayable on demand. 

 

 

14. OBLIGASI KONVERSI  14. CONVERTIBLE BOND 
 

 Obligasi konversi 2016   Convertible bond 2016 
 

 Pada tahun 2016, Perusahaan menandatangani 
Perjanjian Penerbitan Obligasi dengan PT Alphaplus 
Adhigana Asia, Yeti Aziza dan Hedy Maria Helena 
Lapian, yang bertindak sebagai pemegang obligasi 
masing-masing sebesar Rp 4.006.000.000,          
Rp 4.000.000.000 dan Rp 2.300.000.000. Obligasi ini 
tidak dikenakan bunga dan memiliki jangka waktu satu 
tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan 
bersama. 
 
Pemegang obligasi memiliki pilihan penyelesaian 
untuk mengkonversi saham sebelum jatuh tempo atau 
menerima pengembalian kas pada saat jatuh 
temponya. Jika dikonversikan, pemegang obligasi 
akan memiliki persentase dari jumlah keseluruhan 
saham Perusahaan pada saat konversi. Jumlah 
lembar saham belum ditentukan pada awal perjanjian. 

  In 2016, the Company entered into a Convertible 
Bond Agreements with PT Alphaplus Adhigana 
Asia, Yeti Aziza and Hedy Maria Helena Lapian as 
bondholders, amounting to Rp 4,006,000,000,         
Rp 4,000,000,000 and Rp 2,300,000,000, 
respectively. The bonds are non-interest bearing 
and have a one-year term and can be extended 
upon mutual agreement of the parties. 
 
 

The bondholders have the option to convert into  
shares before maturity date or receive cash at 
maturity date. Should the bonds are converted, the 
holders will own a certain percentage on the total 
outstanding shares of the Company at the time of 
conversion. The number of shares is not yet 
determined at the inception of the agreement. 

 
 

 Pada tahun 2017, obligasi tersebut dikonversikan 
menjadi kepemilikan 84.848 lembar saham atau 
sebesar Rp 1.056.866.688 dan sisanya sebesar             
Rp 9.249.133.312 dicatat sebagai tambahan modal 
disetor pada laporan posisi keuangan (lihat Catatan 
17). 

  In 2017, all the convertible bonds were converted to 
ownership of 84,848 shares or equivalent to           
Rp 1,056,866,688 and the remaining balance 
amounting to Rp 9,249,133,312 was recorded as 
additional paid-in capital in the statement of 
financial position (see Note 17). 
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14. OBLIGASI KONVERSI (lanjutan)  14. CONVERTIBLE BOND (continued) 
 

 Obligasi konversi 2017   Convertible bond 2017 
 

 Pada bulan Agustus 2017, Perusahaan 
menandatangani Perjanjian Penerbitan Obligasi 
dengan Lim Eng Khim, yang bertindak sebagai 
pemegang obligasi, sebesar Rp 3.337.500.000. 
Obligasi ini tidak dikenakan bunga dan memiliki 
jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang atas 
kesepakatan bersama. Obligasi ini dengan bunga 
sebasar 4% per tahun atas pinjaman jika pemegang 
menustukan untuk tidak mengkonversi obligasi ini 
menjadi saham setelah obligasi jatuh tempo. 
 

  In August 2017, the Company entered into a 
Convertible Bond Agreement with Lim Eng Khim, 
as bondholder, amounting to Rp 3,337,500,000. 
The bond has a one-year term and can be 
extended upon mutual agreement of the parties. 
The bond has 4% interest rate per annum should 
the holder choose not to convert the bond on 
maturity date. 
 
 

 

 Pemegang obligasi memiliki opsi untuk mengkonversi 
ke saham sebelum tanggal jatuh tempo atau 
menerima uang tunai pada tanggal jatuh tempo. Jika 
obligasi dikonversi, pemegang akan memiliki 
persentase tertentu dari total saham beredar dari 
penerbit pada saat konversi. Jumlah saham belum 
ditentukan pada awal perjanjian. 

  The bondholder has the option to convert into 
shares before maturity date or receive cash at 
maturity date. Should the bond is converted, the 
holder will own a certain percentage of the total 
outstanding shares of the issuer at the time of 
conversion. The number of shares is not yet 
determined at the inception of the agreement. 
 

 

 Pada bulan Desember 2017, addendum perjanjian 
dibuat untuk menambahkan ketentuan dalam konversi 
provisi. Berdasarkan addendum, persentase 
kepemilikan akan dinilai kembali jika dana yang 
diperoleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan. 
Penyesuaian persentase akan disetujui oleh 
Perusahaan dan pemegang obligasi. 
 
Pada bulan Agustus 2018, adendum perjanjian dibuat 
untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pada 
tanggal 23 Agustus 2019. 
 

  In December 2017,  an addendum to the 
agreement was made to add conditions under the 
conversion provision. Based on the addendum, the 
percentage of ownership will be reassessed if the 
funding obtained is less than the required amount. 
The adjustment on the percentage will be agreed 
by the Company and the bondholder. 
 

In August 2018, an addendum to the agreement 
was made to extend the maturity date of the bond 
to August 23, 2019. 
 

 

 Pada tahun 2019, Lim Eng Khim, Ferry Budihardjo 
dan Perusahaan, menandatangani perjanjian untuk 
memberikan hak obligasi konversi kepada pemegang 
baru, Ferry Budihardjo. Setelah persetujuan, obligasi 
dikonversi menjadi kepemilikan sejumlah 14.186 
saham atau setara dengan Rp 176.700.816 dan 
sisanya sebesar Rp 3.160.799.184 dicatat sebagai 
tambahan modal disetor pada laporan posisi 
keuangan (lihat Catatan 17). 

  In 2019, Lim Eng Khim, Ferry Budihardjo and  the 
Company, entered into an agreement assigning the 
rights of the convertible bond to the new holder, 
Ferry Budihardjo. After the assignment, the bond 
was converted to ownership of 14,186 shares or 
equivalent to Rp 176,700,816, and the remaining 
balance amounting to Rp 3,160,799,184 was 
recorded as additional paid-in capital in the 
statement of financial position (see Note 17). 

 

 Seluruh obligasi konversi tersebut tidak terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia dan tidak diperdagangkan atau 
dipindahkan sampai dengan tanggal konversi kecuali 
perubahan pada persyaratan kontraktual. 

  The convertible bonds are not listed in the 
Indonesia Stock Exchange and are non-tradeable 
or non-transferable until the conversion date except 
the amendment in the contractual terms. 

 
 

15. PERPAJAKAN   15. TAXATION  
 

a. Pajak Dibayar di Muka  a. Prepaid Taxes 
 

 Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 
dan 2017, akun ini merupakan Pajak Pertambahan 
Nilai. 

  As of October 31, 2019, December 31, 2018 
and 2017, this account represents Value Added 
Tax. 
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15. PERPAJAKAN (lanjutan)  15. TAXATION (continued) 
 

 
 
 
 
 

 

b. Utang Pajak  b. Taxes Payable 
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
 

 
 31 Oktober 2019 / 

October 31, 2019 
 31 Desember 2018 / 

December 31, 2018 
 31 Desember 2017 / 

December 31, 2017 
  

         

Pajak Penghasilan        Income Tax 
Pasal 4(2)   42.005.131  48.261.272  42.977.224  Article 4(2) 
Pasal 21  100.326.016  40.013.513  38.317.884  Article 21 
Pasal 23 dan 26  9.760.653  1.736.100  1.019.700  Article 23 and 26 

Jumlah  152.091.800  90.010.885  82.314.808  Total  
 

c. Pajak Penghasilan  c. Income Tax 
 

 Tahun 2019   Year 2019 
 

  Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak 
penghasilan menurut laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain dengan taksiran 
pajak terutang untuk periode sepuluh bulan yang 
terakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah 
sebagai berikut: 

   Reconciliation between loss before income tax 
as shown in the statement of profit or loss and 
other comprehensive income and the estimated 
taxable income for the ten-month period ended 
October 31, 2019 is as follows: 

 

 
 31 October 2019 / 

October 31, 2019   

Laba sebelum pajak penghasilan menurut 
laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain interim  (11.493.939.052 ) 

      Income  before income 
tax per interim statement of profit or loss 

and other comprehensive income 
Beda temporer:    Temporary difference: 

Imbalan kerja karyawan  565.564.012  Employee benefits 
Beda permanen:    Permanent differences: 

Beban yang tidak dapat dikurangkan  1.080.279.019  Non Deductible expense 
Pendapatan final  (548.564.353)  Final income 

Taksiran rugi fiskal untuk periode berjalan  (10.396.660.374 )   Fiscal loss for current period 
 

 Tahun 2018 dan 2017   Year 2018 and 2017 
 

 Pada tahun 2018 dan 2017, Perusahaan 
menghitung beban pajak penghasilan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, atas 
pendapatan dengan peredaran bruto tidak melebihi              
Rp 4.800.000.000 sampai dengan Juni 2018, 
dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 1% 
dari peredaran brutonya. 

  In 2018 and 2017, the Company calculated the 
income tax expense based on Government 
Regulation No. 46 of 2013, for gross income not 
exceeding Rp 4,800,000,000 as of June 2018, a 
final income tax rate of 1% will be charged from 
its gross income. 
 

 

 Efektif 1 Juli 2018, Perusahaan menerapkan 
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, dengan 
menghitung pajak penghasilan atas pendapatan 
dengan peredaran bruto tidak melebihi            
Rp 4.800.000.000 sejak Juli sampai dengan 
Desember 2018, dengan tarif 0,5% dari peredaran 
brutonya. 

  Effective July 1, 2018, the Company applies 
Government Regulation No. 23 of 2018, by 
calculating income tax on gross income not 
exceeding Rp 4,800,000,000 from July to 
December 2018, with a tariff of 0.5% of the gross 
income. 

 

 Pada tahun 2018 dan 2017, Perusahaan tidak 
menghitung pajak tangguhan karena penghasilan 
perusahaan bersifat final. 

  In 2018 and 2017, the Company did not calculate 
deferred taxes because the Company's revenues 
are subject to final. 

 

 Beban pajak final untuk tahun 2018 dan 2017 
masing-masing sebesar Rp 62.482.274 dan           
Rp 62.689.768 dicatat di beban umum dan 
administrasi (lihat Catatan 22). 

  Final tax expenses for 2018 and 2017 amounting 
to Rp 62,482,274 and Rp 62,689,768, 
respectively, are recorded in general and 
administrative expenses (see Note 22). 

 

 d. Pajak Tangguhan   d. Deferred Tax 
 

1.   Aset pajak tangguhan yang timbul dari beda waktu 
antara pelaporan komersial dan fiskal adalah 
sebagai berikut: 

   Deferred tax assets arising from temporary 
differences between financial and fiscal reporting 
are as follows: 
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15. PERPAJAKAN (lanjutan)  15. TAXATION (continued) 
 

 d. Pajak Tangguhan (lanjutan)   d. Deferred Tax (continued) 
 

 
31 Oktober 2019 / October 31, 2019 

 

 

Saldo Awal / 
Beginning 
Balance 

 

Manfaat Pajak 
Penghasilan  

Tangguhan yang 
Dibebankan ke 

Laba Rugi / 
Deferred Income 

Tax Benefit 
Charged to Profit 

or Loss 

 Beban Pajak 
Penghasilan 

Tangguhan Yang 
Dikreditkan pada 

Penghasilan 
Komprehensif Lain 
/ Deferred Income 

Tax Expense 
Credited 
To Other 

Comprehensive 
Income  

 
 
 
 
 

Saldo Akhir / 
Ending Balance 

 Imbalan pasca 
kerja  - 

 
141.391.003  (8.129.237)  133.261.766 

Employees’ 
benefits 

Rugi fiskal -  2.599.165.094  -  2.599.165.094 Fiscal loss 

Jumlah -  2.740.556.097  (8.129.237)  2.732.426.860 Total  
     

 
 
16. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA 

KARYAWAN 
 16. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES’ 

BENEFITS 

 
 Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas 

imbalan kerja karyawan pada tanggal                
31 Oktober 2019 berdasarkan laporan aktuaria      
dari PT Dayamandiri Dharmakonsilindo            
No. 2045/ST-NM-PSAK24-CWWI/XI/2019 dengan 
laporannya tanggal 12 November 2019 dan pada 
tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan 
perhitungan laporan aktuaria PT Kompujasa Aktuaria 
No. 1323/TEK-AI/III/2019 dengan laporannya tanggal 
28 Maret 2019 dan No. 576/TEK-AI/I/2018 dengan 
laporannya tanggal 18 Januari 2018, dengan 
menggunakan “projected unit credit” dan asumsi-
asumsi sebagai berikut: 

  The Company’s estimated liabilities for   
employees’ benefits as of October 31, 2019                   
are based on actuarial report issued by           
PT Dayamandiri Dharmakonsilindo No. 2045/ST-
NM-PSAK24-CWWI/XI/2019 dated November 12, 
2019 while for the years ended December 31, 2018 
and 2017 are based  on actuarial reports issued by 
PT Kompujasa Aktuaria Indonesia               
No. 1323/TEK-AI/III/2019 dated March 28, 2019 
and No. 576/TEK-AI/I/2018 dated January 18, 
2018, respectively, using the “projected unit credit” 
method with the following assumptions: 

 

 
 31 Oktober 2019 / 

October 31, 2019 
 31 Desember 2018 / 

December 31, 2018 
 31 Desember 2017 / 

December 31, 2017 
  

         

Usia pensiun  56 tahun / years  56 tahun / years  56 tahun / years  Pension ages 
Tingkat diskonto  8,15%  8,5%  7,0%  Discount rate 

Tingkat kenaikan gaji 

 

5% 

 

5%  5%  

Incremental salary 
rate 

Tingkat mortalita  TMI - 2011  TMI - 2011  TMI - 2011  Mortality rate 

 
 Beban imbalan kerja yang diakui pada laporan laba 

rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah 
sebagai berikut : 

  The employee benefits expense recognized in the 
statement of profit or loss and other comprehensive 
income is as follows : 

 

  

2019 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months)  

2018 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months) 
(Tidak Diaudit / 

Unaudited) 

 
31 Desember 

2018 /  
December 31, 

2018  

31 Desember 
2017 /  

December 31, 
2017 

 

 

           

Biaya jasa kini 
 

505.613.876  265.820.394 
 

318.984.473  326.318.078  
Current service 

cost 

Biaya bunga  59.950.136  37.875.208  45.450.250  34.533.421  Interest cost 

Jumlah  565.564.012  303.695.602  364.434.723  360.851.499  Total 
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16. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA 
KARYAWAN (lanjutan) 

 16. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES’ 
BENEFITS (continued) 

 
 Mutasi liabilitas bersih pada laporan posisi keuangan 

adalah sebagai berikut : 
  The movement of net liabilities in the statement of 

financial position is as follows : 

 

  
31 Oktober 2019 / 
October 31, 2019 

 31 Desember 2018 /  
December 31, 2018  

31 Desember 2017 /  
December 31, 2017 

 
 

         
Saldo awal  846.354.855  649.289.292  431.667.761  Beginning balance 
Biaya imbalan pasca 

kerja (lihat 
Catatan 22) 

 

565.564.012 

 

364.434.723  360.851.499  

Employee 
benefits expense 

(see Note 22) 

Penghasilan 
komprehensif lain 

 

(32.516.948) 

 

(167.369.160)  (143.229.968)  

Other 
comprehensive 

income 

Saldo Akhir  1.379.401.919  846.354.855  649.289.292  Ending Balance 

 
 Sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas 

imbalan kerja karyawan terhadap perubahan 
tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut: 

  The sensitivity of the overall estimated liabilities for 
employees’ benefits to changes in the weighted 
principal assumptions is as follows: 

 
  31 Oktober 2019 / October 31, 2019   

  

Dampak Terhadap Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 
Karyawan  

Kenaikan (Penurunan) / 

 

 

  
Impact on Estimated Liabilities for Employees’ Benefits 

 Increase (Decrease) 
 

 

  

Perubahan asumsi/ 
Change in 

Assumptions 

 Kenaikan asumsi/ 
Increase in 

Assumptions  

Penurunan 
asumsi/ Decrease 
in Assumptions 

 

 

Tingkat diskonto  1%  (175.573.919 ) 208.447.081  Discount rate 
Tingkat pertumbuhan gaji  1%  222.054.081  (189.236.919 ) Salary growth rate 

 
  31 Desember 2018 / December 31, 2018   

  

Dampak Terhadap Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 
Karyawan  

Kenaikan (Penurunan) / 

 

 

  
Impact on Estimated Liabilities for Employees’ Benefits 

 Increase (Decrease) 
 

 

  

Perubahan asumsi/ 
Change in 

Assumptions 

 Kenaikan asumsi/ 
Increase in 

Assumptions  

Penurunan 
asumsi/ Decrease 
in Assumptions 

 

 

Tingkat diskonto  1%  (115.330.141 ) 137.704.135  Discount rate 
Tingkat pertumbuhan gaji  1%  141.260.219  (119.879.990 ) Salary growth rate 

 

  31 Desember 2017 / December 31, 2017   

  

Dampak Terhadap Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 
Karyawan  

Kenaikan (Penurunan) / 

 

 

  
Impact on Estimated Liabilities for Employees’ Benefits 

 Increase (Decrease) 
 

 

  

Perubahan asumsi/ 
Change in 

Assumptions 

 Kenaikan asumsi/ 
Increase in 

Assumptions  

Penurunan 
asumsi/ Decrease 
in Assumptions 

 

 

Tingkat diskonto  1%  (96.464.699)  116.820.589  Discount rate 
Tingkat pertumbuhan gaji  1%  116.820.589  (98.986.085)  Salary growth rate 
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17. MODAL SAHAM   17. SHARE CAPITAL 
 

 Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal   
31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 adalah 
sebagai berikut: 

   The details of the Company’s shareholders as of 
October 31, 2019, December 31, 2018 and 2017 are 
as follows: 

 
31 Oktober 2019 / October 31, 2019 

Pemegang Saham 

 Jumlah 
Saham/ 

Number of 
shares 

 Presentase 
pemilikan / 

precentage of 
ownership 

 
 
 
 Jumlah/ Total 

 

Shareholders 

         
Tee Teddy Setiawan  335.380  29,6%  4.177.493.280    Tee Teddy Setiawan 

Steven Samudera  221.005  19,5%  2.752.838.280  Steven Samudera 
Hasim Sutiono  154.073  13,6%  1.919.133.288  Hasim Sutiono 

Sumitomo Corporation  113.539  10,0%  1.414.241.784  Sumitomo Corporation 
PT Mandiri Capital Indonesia  113.488  10,0%  1.413.606.528  PT Mandiri Capital Indonesia 

Budiman Tjahyadikarta  48.812  4,3%  608.002.272  Budiman Tjahyadikarta 

PT Reksa Pratama Giranda Investa  39.957  3,5%  497.704.392  PT Reksa Pratama Giranda Investa 

PT Alphaplus Adhigana Asia  38.235  3,4%   476.255.160  PT Alphaplus Adhigana Asia 
Yeti Aziza  29.440  2,6%  366.704.640  Yeti Aziza 
Hedy Maria Helena Lapian  17.173  1,5%  213.906.888  Hedy Maria Helena Lapian 

Ferry Budirahardjo  14.186  1,2%  176.700.816  Ferry Budirahardjo 

De Souza Warren Alexander  9.591  0,8%  119.465.496  De Souza Warren Alexander 

Jumlah  1.134.879  100%  14.136.052.824   Total 

 
31 Desember 2018 dan 2017 / December 31, 2018 and 2017 

Pemegang Saham 

 Jumlah 
Saham/ 

Number of 
shares 

 Presentase 
pemilikan / 

precentage of 
ownership 

 
 
 
 Jumlah/ Total 

 

Shareholders 

         
Tee Teddy Setiawan  278.586  28,4%  3.470.067.216    Tee Teddy Setiawan 
Steven Samudera  221.005  22,5%  2.752.838.280  Steven Samudera 

De Souza Warren Alexander  143.201  14,6%  1.783.711.656 
 De Souza Warren 

Alexander 

PT Mandiri Capital Indonesia  98.132  10,0%  1.222.332.192 
 PT Mandiri Capital 

Indonesia 
Budiman Tjahyadikarta  94.207  9,6%  1.173.442.392  Budiman Tjahyadikarta 
PT Reksa Pratama Giranda Investa  39.957  4,1%  497.704.392  PT Reksa Pratama Giranda Investa 

PT Alphaplus Adhigana Asia  38.235  3,9%  476.255.160  PT Alphaplus Adhigana Asia 
Yeti Aziza  29.440  3,0%  366.704.640  Yeti Aziza 
Hedy Maria Helena Lapian  17.173  2,2%  213.906.888  Hedy Maria Helena Lapian 
Daniel Simeon Tumiwa  21.387  1,7%  266.396.472  Daniel Simeon Tumiwa 

Jumlah  981.323  100%  12.223.359.288   Total 

 

 Tahun 2019   Year 2019 

 

 Berdasarkan Akta Notaris Vincent Sugeng Fajar, 
S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 1 Maret 2019 yang telah 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan       
No. AHU-0017581.AH.01.02  Tahun 2019, tanggal 
29 Maret 2019, para pemegang saham menyetujui 
atas pengalihan saham dan menaikkan modal disetor 
sebanyak 153.556 lembar saham atau sebesar     
Rp 1.912.693.536. Peningkatan modal disetor diambil 
alih oleh Sumitomo Corporation, Hasim Sutiono dan 
Ferry Budirahardjo. 

  Based on Notarial Deed No. 1 dated March 1, 2019, 
of Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn., which was 
approved by the Minister of Law and Human Rights 
of the Republic of Indonesia in his Decision Letter     
No. AHU-0017581.AH.01.02 Year 2019, dated 
March 29, 2019, the shareholders approved the 
transfer of shares and increase of paid-up capital by 
153,556 shares or Rp 1,912,693,536. The paid-up 
capital is taken by Sumitomo Corporation, Hasim 
Sutiono and Ferry Budirahardjo. 

 

 Atas penambahan modal saham disetor tersebut, 
Perusahan menerima uang tunai dari pemegang 
saham dan konversi obligasi yang dikonversi dengan 
rincian sebagai berikut 

  For the additional share capital, the Company 
received cash from shareholders and conversion of 
bond with details as follows: 
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17. MODAL SAHAM (lanjutan)  17. SHARE CAPITAL (continued) 
 

 
 
 
 
 

 

 a. Penerimaan uang tunai   a. Received cash 
 

  Perusahan menerima uang tunai dari pemegang 
saham sebesar Rp 39.847.500.000. Untuk modal 
saham sebesar Rp 1.735.992.720, dan sisanya 
sebesar Rp 38.111.507.280 dicatat sebagai 
tambahan modal disetor pada laporan posisi 
keuangan 

  The Company received cash from shareholders 
amounting to Rp 39,847,500,000. For the share 
capital the amount was Rp 1,735,992,720 and 
the remaining balance amounting to                
Rp 38,111,507,280 was recorded as additional 
paid-in capital in the statement of financial 
position. 

 

 b. Obligasi konversi   b. Convertible bond 
 

 Pemegang obligasi mengkonversikan obligasi 
konversi sebesar Rp 3.337.500.000. Untuk modal 
saham sebesar Rp 176.700.816, dan sisanya 
sebesar Rp 3.160.799.184, dicatat sebagai 
tambahan modal disetor pada laporan posisi 
keuangan. 

  The bondholders converted his convertible 
bonds amounting to Rp 3,337,500,000. For the 
share capital the amount was Rp 176,700,816 
and the remaining balance amounting to               
Rp 3,160,799,184 was recorded as additional 
paid-in capital in the statement of financial 
position. 

 

 Tahun 2017   Year 2017 
 

 Berdasarkan Akta Notaris Vincent Sugeng Fajar, 
S.H., M.Kn., No. 61 tanggal 1 April 2017 yang telah 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan        
No. AHU-AH.01.03-0138009  Tahun 2017, tanggal     
19 Mei 2017, para pemegang saham menyetujui atas 
pengalihan saham dan menaikkan modal disetor 
sebanyak 181.323 lembar saham atau sebesar     
Rp 2.258.559.288. Peningkatan modal disetor diambil 
alih oleh Hedy Maria Helena Lapian, Yeti Aziza,     
PT Alphaplus Adhigana Asia, PT Reksa Pratama 
Giranda Investa, Tee Teddy Setiawan dan Steven 
Samudera. 

  Based on Notarial Deed No. 61 dated April 1, 2017, 
of Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn., which was 
approved by the Minister of Law and Human Rights 
of the Republic of Indonesia in his Decision Letter 
No. AHU-AH.01.03-0138009 Year 2017, dated       
May 19, 2017, the shareholders approved the 
transfer of shares and increase of paid-up capital by 
181,323 shares or Rp 2,258,559,288. The paid-up 
capital is taken up by Hedy Maria Helena Lapian, 
Yeti Aziza, PT Alphaplus Adhigana Asia, PT Reksa 
Pratama Giranda Investa, Tee Teddy Setiawan and 
Steven Samudera. 

 

 Atas penambahan modal saham disetor tersebut, 
Perusahan menerima uang tunai dari pemegang 
saham, konversi obligasi yang dikonversi dan 
realisasi uang muka setoran modal dengan rincian 
sebagai berikut: 

  For the additional share capital, the Company 
received cash from shareholders, convertible bond 
that has converted and realization of deposits for 
future stock subscription with details as follows: 

 

 a. Penerimaan uang tunai   a. Received cash 
 

 Perusahan menerima uang tunai dari pemegang 
saham sebesar Rp 3.000.000.000. Untuk modal 
saham sebesar Rp 497.704.392 dan sisanya 
sebesar Rp 2.502.295.608 dicatat sebagai 
tambahan modal disetor pada laporan posisi 
keuangan 

  The Company received cash from shareholders 
amounting to Rp 3,000,000,000. For the share 
capital the amount was Rp 497,704,392, and the 
remaining balance amounting to                 
Rp 2,502,295,608 was recorded as additional 
paid-in capital in the statement of financial 
position. 

 

 b. Obligasi konversi   b. Convertible bond 
 

 Pemegang obligasi mengkonversikan obligasi 
konversi sebesar Rp 10.306.000.000. Untuk 
modal saham sebesar Rp1.056.866.688 dan 
sisanya sebesar Rp 9.249.133.312 dicatat 
sebagai tambahan modal disetor pada laporan 
posisi keuangan. 

  The bond holders converted its convertible bond 
amounting to Rp 10,306,000,000. For the share 
capital the amount was Rp 1,056,866,688 and the 
remaining balance amounting to                 
Rp 9,249,133,312 was recorded as additional 
paid-in capital in the statement of financial 
position. 
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17. MODAL SAHAM (lanjutan)  17. SHARE CAPITAL (continued) 
 
 

 c. Uang muka setoran modal   c. Deposit for future subscription 
 

 Perusahan merealisasikan uang muka setoran 
modal dari pemegang saham sebesar            
Rp 5.000.000.000. Untuk modal saham sebesar 
Rp 703.988.208, dan sisanya sebesar           
Rp 4.296.011.792, dicatat sebagai tambahan 
modal disetor pada laporan posisi keuangan 

  The Company has settled deposit for future 
subscription from the shareholders amounting to              
Rp 5,000,000,000. For the share capital the 
amount was Rp 703,988,208 and the remaining 
balance amounting to Rp 4,296,011,792 was 
recorded as additional paid-in capital in the 
statement of financial position. 

 

 Pengelolaan Modal   Capital Management 
 

 Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk 
memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat 
untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan 
bagi pemegang saham. 

  The primary objective of the capital management is 
to ensure that it maintains healthy capital ratios in 
order to support its business and to maximize 
shareholder value. 

 

 Perusahaan mengelola struktur permodalan dan 
melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan 
kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan 
struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan 
pembayaran dividen kepada pemegang saham, 
imbalan modal kepada pemegang saham atau 
menerbitkan saham baru. 

  The Company manages its capital structure and 
makes adjustments to it, in line of changes in 
economic conditions. To maintain or adjust the 
capital structure, the Company may adjust the 
dividend payment to shareholders, return capital to 
shareholders or issue new shares. 

 

 Perusahaan mengawasi modal dengan menggunakan 
rasio pengungkit (gearing ratio), dengan membagi 
utang bersih dengan jumlah modal. 

  The Company monitors its capital using gearing 
ratio, by dividing net debt with the total capital. 

 

 Utang bersih dihitung sebagai seluruh akun utang 
kecuali utang pajak dikurangi kas dan setara kas. 
Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang 
disajikan dalam laporan posisi keuangan. 

  Net debt is calculated as all of payables account 
except taxes payable less cash and cash 
equivalents. The total capital is calculated as equity 
as shown in the statement of financial position. 

 

 Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:   The computation of gearing ratio is as follows: 
 

  

31 Oktober 2019 
/ October 31, 

2019  

31 Desember 2018 
/ December 31, 

2018 

  
31 Desember 2017 

/ December 31, 
2017 

 

 
Jumlah utang 

 
20.872.139.820  18.424.112.992   9.099.300.055 Total payables 

        
Dikurangi kas dan 

setara kas 
 

30.636.614.988  10.418.520.786  5.588.243.893 
Less cash and 

cash equivalents  

        
Utang bersih  (9.764.475.168)  8.005.592.206   3.511.056.162 Net debt 
        
Jumlah ekuitas  32.596.622.879   (1.817.627.877)  2.828.636.877 Total equity 

Rasio pengungkit  (0.30)  (4.40)  1.24 Gearing ratio 

 

 
18. DEFISIT  18. DEFICITS 

 

 Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, 
Perseroan diharuskan untuk membuat penyisihan 
cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari 
jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. 
 
Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, Perusahaan 
belum mencadangkan saldo laba karena masih 
mengalami defisit. 

  Under Indonesian Company Law, companies are 
required to set up a statutory reserve amounting to 
at least 20% of the issued and paid-up capital. 
 
 
As of October 31, 2019, the Company has not set 
up a statutory reserve because it is still experiencing 
a deficit. 
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19. PENDAPATAN BERSIH  19. NET REVENUES 
 

 Akun ini terdiri dari:    This account consists of: 
 

 

 

2019 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months)  

2018 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months) 
(Tidak Diaudit / 

Unaudited) 

 

2018 
(Satu Tahun/  

One Year)  

2017 
(Satu Tahun/  

One Year)   

Merchant terkait 
transaksi kartu 
kredit dan 
pembayaran 
digital 

 

6.977.986.604  4.841.088.676  7.442.368.437  1.178.789.678  

Merchant 
discount rate  

and digital 
 payment 

Penjualan 
perangkat 

 

4.412.228.174  1.077.799.381  1.316.161.524  1.091.955.035  Sale of devices  
Sewa perangkat  341.733.617  64.762.660  77.612.265  38.914.665  Device rental  

 

Jumlah  11.731.948.395  5.983.650.717  8.836.142.226  2.309.659.378  Total 

 

 Seluruh pendapatan bersih Perusahaan merupakan 
pendapatan dari pihak ketiga. 

   The Company’s net revenues represent revenues 
from third parties. 

 

 Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018 serta untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 
tidak terdapat penjualan kepada satu pelanggan yang 
melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih. Untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 
penjualan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih 
adalah penjualan dari Yosep Saputra. 

  For the ten-month periods ended                          
October 31, 2019 and 2018 and for the year ended 
December 31, 2018, there are no sales from one 
customer exceeded 10% of total net revenues and 
for the year ended December 31, 2017, sales that 
exceeded 10% of net sales are to Yosep Saputra. 

 

 

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN  20. COST OF REVENUES 
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consist of: 
 

 

 

2019 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months)  

2018 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months) 
(Tidak Diaudit / 

Unaudited) 

 

2018 
(Satu Tahun/  

One Year)  

2017 
(Satu Tahun/  

One Year)   
 

Persediaan awal  1.257.177.039  1.224.483.846  1.224.483.846  376.569.058  Beginning inventory 
Pembelian  7.844.245.428  900.439.774  900.439.774  1.608.852.350  Purchases 
Reklasifikasi  (1.765.883.645 ) -  -  -  Reclassification 
Persediaan akhir  (4.228.550.880 ) (1.428.475.550 ) (1.257.177.039 ) (1.224.483.846 ) Ending inventory 

Sub-jumlah  3.106.987.942  696.448.070  867.746.581  760.937.562  Sub-total 
 

Penyusutan 
(Catatan 10) 

 
101.126.579 

 
-  - 

 
-  

Depreciation 
(see Note 10) 

Beban amortisasi 
(Catatan 11) 

 

62.665.853 

 

74.271.688  75.199.026 

 

75.199.026  

Amortization 
expense 

 (Note 11)  

Jumlah  3.270.780.374  770.719.758  942.945.607  836.136.588  Total 

 

 Seluruh pembelian Perusahaan merupakan pembelian 
dari pihak ketiga. 

   All of the Company’s purchases are from third 
parties. 
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20. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)  20. COST OF REVENUES (continued) 
 

 Untuk periode sepuluh bulan yang terakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018 serta 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal      
31 Desember 2018 dan 2017, terdapat pembelian 
kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari  
pendapatan bersih adalah sebagai berikut: 

   For the ten-month periods ended October 31, 2019 
and 2018 and for the years ended December 31, 
2018 and 2017, there are purchases from certain 
parties which exceeded 10% of the net revenue as 
follows: 

 
 Jumlah / 

Total 
 Persentase dari Pendapatan Bersih / 

Percentage from Net Revenue 

  
 
 

 
 

2019 
(Sepuluh 

Bulan/ 
Ten-

Months) 

  
 

2018 
(Sepuluh 

Bulan/ 
Ten-

Months) 
(Tidak 

Diaudit / 
(Unaudited) 

  
 
 
 
 

 
2018 
(Satu 

Tahun/  
One Year) 

  
 
 
 
 

 
2017 
(Satu 

Tahun/  
One Year) 

 
 
 
 
 

2019 
(Sepuluh 

Bulan/ 
Ten-

Months)  

 
2018 

(Sepuluh 
Bulan/ 

Ten-
Months) 

(Tidak 
Diaudit / 

Unaudited)  

 
 
 
 

2018 
(Satu 

Tahun/ 
One 

Year)  

 
 
 
 

2017 
(Satu 

Tahun/ 
One 
Year) 

PT Putra 

Mandiri 

Informatika 4.043.057.190  - - - 34%  -  -  - 
BBPOS 

Internasional 

Limited 2.921.346.866  894.502.000  894.502.000  1.368.852.350  25%  10%  10%  59% 
PT Mobile 

Sarana 

Sentosa -  -  -  240.000.000  -  -  -  10% 

Jumlah / 
Total 6.964.404.056  894.502.000  894.502.000  1.608.852.350  59%  10%  10%  69% 

 

 
 
 

21. BEBAN PENJUALAN  21. SELLING EXPENSES 
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
 

  

2019 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months)  

2018 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months) 
(Tidak Diaudit / 

(Unaudited) 

 

2018 
(Satu Tahun/  

One Year)  

2017 
(Satu Tahun/  

One Year) 

 

 

Komisi  379.311.672  143.199.257  352.679.782  -  Commission 
Peralatan   acara, 

social media dan 
merchandise 

 

374.219.614  61.193.109 

 

64.397.249  39.042.948  

Event equipment 
socmed and 

merchandise 
Agensi dan 

pemasaran 
 

310.830.222  - 
 

-  -  
Agency and 
marketing 

Acara sewa 
dan stand 

 
280.424.387  7.864.900 

 
7.864.900  43.654.025  

Event and booth 
rental 

Iklan  136.602.145  10.770.000  10.770.000  10.950.000  Advertising 
Desain dan 

pemasaran 
 

134.342.780  75.000 
 

19.424.910  10.964.695  
design &  

marketing  
Sponsor  100.000.000  14.925.000  14.925.000  7.500.000  Sponsorship 
Pos  55.653.628  5.441.599  8.440.751  2.870.428  Courier services 
Biaya pengiriman  33.206.853  5.044.750  13.210.820  -  Shipping cost 
Jamuan  28.960.943  2.337.218  4.393.284  -  Entertainment 

Jumlah  1.833.552.244  250.850.833  496.106.696  114.982.096  Total 
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22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI  22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
 

  

2019 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months)  

2018 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months) 
(Tidak Diaudit / 

(Unaudited) 

 

2018 
(Satu Tahun/  

One Year)  

2017 
(Satu Tahun/  

One Year) 

 

 

           
Gaji  12.470.508.243  7.692.438.203  9.744.953.711  9.179.508.141  Salary 
Kantor   1.694.333.408  1.059.738.616  1.230.332.646  1.275.072.673  Office  
Biaya profesional  1.005.355.733  121.495.999  210.749.999  373.208.900  Professional fees 
Penyusutan 

(Catatan 10) 
 

922.238.179 
 

379.700.797 
 

511.406.818 
 

639.711.342 
 Depreciation 

(Note 10) 
Sewa  856.651.598  428.227.924  540.286.135  577.575.041  Rental  
Imbalan kerja 

karyawan 
(Catatan 16) 

 

565.564.012 

 

303.695.602 

 

364.434.723 

 

360.851.499 

 Employee 
benefits  

(Note 16) 
Amortisasi 

(Catatan 11) 
 

97.551.448 
 

100.902.992 
 

135.010.581 
 

102.162.841 
 Amortization 

(Note 11) 
Pajak  88.063.518  737.600  141.959.044  117.465.000  Tax  
Pemeliharaan  74.582.712  5.540.750  11.375.250  14.399.007  Maintenance 
Asuransi  11.406.533  24.123.890  4.623.890  28.559.822  Insurance  
Pajak final  -  52.068.562  62.482.274  62.689.768  Final tax 
Lain-lain (dibawah 

Rp 10.000.000) 
 

580.708.777  195.417.187 
 

146.836.172  102.875.754 
 Others (below 

Rp 10,000,000) 

Jumlah  18.366.964.161  10.364.088.122  13.104.451.243  12.834.079.788  Total 

 
 

23. PENDAPATAN LAIN-LAIN  23. OTHER INCOME 
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consist of: 
 

  

2019 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months)  

2018 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months) 
(Tidak Diaudit / 

Unaudited) 

 

2018 
(Satu Tahun/  

One Year)  

2017 
(Satu Tahun/  

One Year) 

 

 

           
Pendapatan bunga  488.739.194  66.767.392  73.290.732  58.929.744  Interest income 
Pendapatan bagi 

hasil 
 

615.092  138.080.361 
 

138.365.860  105.193.180  Profit sharing  
Pendapatan 

proyek 
 

-  712.500.000 
 

712.500.000  712.500.000  Income project 
Laba (rugi) 

penjualan aset 
tetap 

 

(62.236)  - 

 

-  2.950.464.054  
Gain (loss) sale 

of fixed assets  
Beban bunga  (35.149.334)  (130.625.000)  (8.467.758)  (377.800.208)  Interest expense 
Beban bank  (76.508.666)  (6.902.952)  (149.675.394)  (13.371.149)  Bank charges 
Lain-lain  (132.224.718)  164.702.575  80.348.466  (146.920.275)  Others 

Jumlah - Bersih  245.409.332  944.522.376  846.361.906  3.288.995.346  Total - Net 

 

 

24. RUGI BERSIH PER SAHAM DASAR  24. BASIC NET LOSS PER SHARE  
 

 Perhitungan rugi bersih per saham dasar             
adalah sebagai berikut: 

  The calculation of basic loss per share is as follows: 

 

  

2019 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months)  

2018 
(Sepuluh Bulan/ 

Ten Months) 
(Tidak Diaudit / 

Unaudited) 

 

2018 
(Satu Tahun/  

One Year)  

2017 
(Satu Tahun/  

One Year) 

 

 

Rugi bersih periode 
berjalan   (8.753.382.955 ) (4.457.485.620 ) (4.860.999.414 ) (8.186.543.748 ) 

Net loss  
 for the period 

Jumlah rata-rata 
tertimbang 
saham  1.104.472  981.323  981.323  981.223 

 
Total weighted  

average shares 

Rugi bersih per 
saham dasar  (7.925 ) (4.542 ) (4.954 ) (8.343 ) 

Basic loss per   
share 
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25. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI   25. NATURE OF RELATIONSHIP AND 
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY 

 
 Hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah 

sebagai berikut: 
  The relationship and transactions with related party 

are as follows: 
 

 a. Sifat dari berelasi adalah sebagai berikut:   a. The nature of transaction with related party is as 

follows: 

 
Pihak-pihak Berelasi / 

Related Parties 
 

Sifat Relasi / Relationship  
Sifat Saldo Akun/Transaksi / Nature of 

Account Balances/Transactions 

Tee Teddy Setiawan  Pemegang saham/ Shareholder  Utang lain-lain / Other payable 

 
 b. Saldo dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak 

berelasi adalah sebagai berikut: 

  b. The balances of transactions with related party 

are as follows: 

 

  
31 Oktober 2019 / 
October 31, 2019  

31 Desember 2018 / 
December 31, 2018 

 31 Desember 2017 / 
December 31, 2017 

 
 

Utang lain-lain        Other payable  
Tee Teddy Setiawan  -  1.000.000.000  400.000.000  Tee Teddy Setiawan 

Persentase  terhadap 
jumlah utang 

 
- 

 
5% 

 
4% 

 Percentage to total  
liabilities 

 
1.  Utang kepada pihak berelasi ini tidak dikenai bunga, 
tanpa jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu. 

  This payable to related party is non-interest bearing, 
unsecured, and repayable on demand.  

 
 Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang 

disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan 
tersebut tidak sama dengan transaksi yang dilakukan 
dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. 

  This transactions is done based on terms agreed by 
both parties, which is not at the same term with 
transaction with third parties. 

 
 

26. INSTRUMEN KEUANGAN  26. FINANCIAL INSTRUMENTS 
 

 Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar 
atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan: 

  The following are the carrying values and estimated 
fair values of financial assets and financial liabilities 
of the Company: 

 
 

 31 Oktober 2019 / October 31, 2019   

  
Nilai Tercatat /  
Carrying Value  

Nilai Wajar / 
Estimated 
Fair Value  

 

Aset Keuangan     Financial Assets 
Kas dan setara kas 30.636.614.988  30.636.614.988  Cash and cash equivalents 
Piutang usaha - pihak ketiga 1.273.292.704  1.273.292.704  Trade receivables - third parties  
Piutang lain-lain  447.741.426  447.741.426  Other receivables  
Investasi dalam saham 1.006.204.500  1.006.204.500  Investment in share 
Uang jaminan 180.771.000  180.771.000  Security deposit 

Jumlah Aset Keuangan 33.544.624.618  33.544.624.618  Total Financial Assets 
 

Liabilitas Keuangan    
  

Financial Liabilities 
Utang usaha 15.063.000  15.063.000  Trade payables 
Utang lain-lain 17.343.135.327  17.343.135.327  Other payables 
Beban masih harus dibayar 2.472.152.199  2.472.152.199  Accrued expenses 
Utang pembiayaan 

konsumen 1.041.789.294  1.041.789.294  
Consumer financing 

                    payable 

Jumlah Liabilitas Keuangan 20.872.139.820  20.872.139.820  Total Financial Liabilities 
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26. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)  26. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued) 
 
 

 31 Desember 2018 / December 31, 2018   

  
Nilai Tercatat /  
Carrying Value  

Nilai Wajar / 
Estimated 
Fair Value  

 

Aset Keuangan     Financial Assets 
Kas dan setara kas 10.418.520.786  10.418.520.786  Cash and cash equivalents 
Piutang usaha - pihak ketiga 891.648.023  891.648.023  Trade receivables - third parties  
Piutang lain-lain  10.441.400  10.441.400  Other receivables  
Investasi dalam saham 1.047.958.500  1.047.958.500  Investment in share 
Uang jaminan 103.500.000  103.500.000  Security deposit 

Jumlah Aset Keuangan 12.472.068.709  12.472.068.709  Total Financial Assets 
      

 

Liabilitas Keuangan    
  

Financial Liabilities 
Utang lain-lain  14.493.295.981  14.493.295.981  Other payables  
Beban masih harus dibayar 593.317.011  593.317.011  Accrued expenses 
Obligasi konversi 3.337.500.000  3.337.500.000  Convertible bond 

Jumlah Liabilitas Keuangan 18.424.112.992  18.424.112.992  Total Financial Liabilities 

 
 31 Desember 2017 / December 31, 2017   

  
Nilai Tercatat /  
Carrying Value  

Nilai Wajar / 
Estimated 
Fair Value  

 

Aset Keuangan     Financial Assets 
Kas dan setara kas 5.588.243.893  5.588.243.893  Cash and cash equivalents 
Piutang usaha 289.980.945  289.980.945  Trade receivables  
Piutang lain-lain  42.544.428  42.544.428  Other receivables  
Investasi dalam saham 1.000.593.000  1.000.593.000  Investment assets 
Uang jaminan 103.000.000  103.000.000  Security deposit 

Jumlah Aset Keuangan 7.024.362.266  7.024.362.266  Total Financial Assets 
      

 

Liabilitas Keuangan    
  

Financial Liabilities 
Utang lain-lain - pihak ketiga 5.667.403.005  5.667.403.005  Other payables - third parties 
Beban masih harus dibayar 94.397.050  94.397.050  Accrued expenses 
Obligasi konversi 3.337.500.000  3.337.500.000  Convertible bond 

Jumlah Liabilitas Keuangan 9.099.300.055  9.099.300.055  Total Financial Liabilities 

 

 Metode dan asumsi yang digunakan oleh Perusahaan 
untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan 
adalah sebagai berikut: 

  The method and assumptions used by the Company 
to estimate the fair values of financial instruments 
are as follows: 

 

 - Nilai tercatat dari kas dan setara kas, piutang 
usaha dan piutang lain-lain telah mendekati nilai 
wajarnya karena sifat dari transaksi adalah jangka 
pendek. 

  - The carrying amounts of cash and cash 
equivalents, trade receivables and other 
receivable approximate their fair values due to 
short-term nature of the transactions. 

 - Nilai tercatat utang usaha, utang lain-lain dan 
beban masih harus dibayar mendekati nilai 
tercatat karena jangka waktu yang singkat atas 
instrumen keuangan tersebut. 

  - The carrying amounts of trade payables, other 
payables and accrued expenses approximate 
their fair values due to short term nature of 
transactions. 

 - Nilai wajar dari investasi dalam saham didasarkan 
pada harga pasar kuotasi pada tanggal laporan 
posisi keuangan. 

  - The fair value of investment in shares is based 
on quoted markets prices at the statement of 
financial position date. 

 - Nilai wajar dari utang pembiayaan konsumen 
dengan suku bunga tetap diperkirakan sebagai 
nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang 
didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat 
ini atas instrumen dengan persyaratan yang 
sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama. 

  - The fair value of fixed interest bearing consumer 
financing payable is estimated as the present 
value of all future cash flows discounted using 
rates currently available for instruments on 
similar terms, credit risk and remaining 
maturities. 
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27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN 

 27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES 

 

 Perusahaan memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas 
yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen 
secara berkesinambungan memantau proses 
manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan 
tercapainya keseimbangan yang memadai antara 
risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan 
manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk 
menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan 
aktivitas Perusahaan. 

  The Company is exposed to credit risk and liquidity 
risk arising in the normal course of business. The 
management continually monitors Company risk 
management process to ensure that appropriate 
balance between risk and control is achieved. Risk 
management policies and systems are reviewed 
regularly to reflect changes in market conditions and 
the Company’s activities. 

 

 a. Risiko Mata Uang Asing    a. Foreign Exchange Risk 
 

 Pada tanggal  31 Oktober 2019, 31 Desember 
2018 dan 2017, Perusahaan memiliki aset dan 
liabilitas moneter dalam mata uang asing dengan 
rincian sebagai berikut: 

   As of October 31, 2019, December 31, 2018 
and 2017, the Company has monetary assets 
and liabilities in foreign currencies as follows: 

 

 2019  2018  2017   

 
 

Mata Uang 
Asing / 
Foreign 

Currency 

 

Setara Mata 
Uang Rupiah / 

Rupiah 
Equivalents 

 
 

Mata Uang 
Asing / 
Foreign 

Currency 

 

Setara Mata 
Uang Rupiah / 

Rupiah 
Equivalents 

  
 

Mata Uang 
Asing / 
Foreign 

Currency  

 

Setara Mata 
Uang Rupiah 

/ Rupiah 
Equivalents 

  

Aset 
Keuangan 

            Financial  
Assets 

Kas dan  
setara kas 

    

       

 Cash and  
  cash 

equivalents 

Dolar AS 205.370  2.876.823.240  623  9.026.442  2.817  38.167.290  US Dollar 
Investasi 

dalam 
saham            

 
Investment in 

share 
Ringgit 
Malaysia 300.000  1.006.204.500  300.000  1.047.958.500  300.000  1.000.593.000 

 Malaysian 
Ringgit 

Aset moneter     3.883.027.740    1.056.984.942    1.038.760.290 
 Monetary 

asset  
 

Liabilitas 
Keuangan 

            Financial  
Liability 

Utang lain-lain             Other payable 

Dolar AS 2.622  36.726.174  -  -  -  -  US Dollar 

Aset moneter 
- bersih    3.846.301.566    1.056.984.942    1.038.760.290 

 Monetary 
asset –net  

 

 Perusahaan melakukan investasi dalam saham  
dalam Ringgit Malaysia dan kas dan setara kas, 
utang lain-lain dalam Dolar Amerika Serikat dan 
oleh karena itu terekspos risiko mata uang asing. 
Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus 
untuk lindung nilai mata uang asing. Namun 
manajemen senantiasa memantau eksposur 
valuta asing dan mempertimbangkan risiko 
lindung nilai valuta asing yang signifikan 
manakala kebutuhan tersebut timbul. 

   The Company has investment in shares in 
Malaysian Ringgit and cash in bank and other 
payables accounts in United States Dollar and 
therefore is exposed to foreign exchange risk. 
The Company does not have a foreign currency 
hedging policy. However management monitors 
foreign exchange exposure and will consider 
hedging significant foreign exchange risk 
should the need arises. 

 

 Tabel berikut menjelaskan sensitivitas 
Perusahaan atas perubahan kurs Rupiah 
terhadap mata uang asing. Tingkat sensitivitas di 
bawah ini merupakan penilaian manajemen 
terhadap perubahan yang mungkin terjadi atas 
nilai kurs valuta asing. Analisis sensitivitas hanya 
mencakup akun-akun moneter dalam mata uang 
asing. 

   The following table details the Company 
sensitivity to changes in Rupiah against the 
foreign currencies. The sensitivity rate below 
represents management’s assessment of the 
reasonably possible change in foreign 
exchange rates. The sensitivity analysis 
includes only outstanding foreign currency 
denominated monetary items. 
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27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES (continued) 

 

 a. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)    a. Foreign Exchange Risk (continued) 

 
 Tabel di bawah juga menggambarkan dampak 

terhadap laba setelah pajak dan ekuitas 
Perusahaan ketika mata uang   di atas 
mengalami penguatan dalam besaran 
persentase tertentu terhadap Rupiah, di mana 
semua variabel lain dianggap konstan. 
Perubahan dalam persentase yang sama dari 
melemahnya mata uang di atas terhadap Rupiah, 
akan memberikan dampak yang sama namun 
dalam arah yang berlawanan terhadap laba dan 
ekuitas. 

   This table also indicates the effect after tax in 
profit and equity of the Company wherein the 
above currencies strenghten at a certain 
percentage against the Rupiah, with all other 
variables held constant.  For the same 
percentage of weakening of the above 
currencies against the Rupiah, there would be 
an equal and opposite impact on profit and 
equity. 

 

31 Oktober 2019 / October 31, 2019 

 Tingkat 
Sensitivitas / 

Sensitivity Rate 

  Dampak pada / Effect on   

 
 

Laba atau rugi / 
Profit or loss 

 Ekuitas / 
Equity 

  

Ringgit Malaysia       Malaysian Ringgit 

Menguat 1,09%  (2.452 ) (2.452 ) Strengthened 

Melemah (1,09%)  2.452  2.452  Weakened 
Dolar Amerika 

Serikat   
 

 
 

 
 

United States Dollar 

Menguat 0,87%  (1.321 ) (1.321 ) Strengthened 

Melemah (0,87%)  1.321  1.321  Weakened 
 

31 Desember 2018 / December 31, 2018 

 Tingkat 
Sensitivitas / 

Sensitivity Rate 

  Dampak pada / Effect on   

 
 

Laba atau rugi / 
Profit or loss 

 Ekuitas / 
Equity 

  

Ringgit Malaysia       Malaysian Ringgit 

Menguat 2,00%  (4.494 ) (4.494 ) Strengthened 

Melemah (2,00%)  4.494  4.494  Weakened 
Dolar Amerika 
Serikat   

 
 

 
 

 
United States Dollar 

Menguat 3,93%  (18 ) (18 ) Strengthened 

Melemah (3,93%)  18  18  Weakened 
 

31 Desember 2018 / December 31, 2017 

 Tingkat 
Sensitivitas / 

Sensitivity Rate 

  Dampak pada / Effect on   

 
 

Laba atau rugi / 
Profit or loss 

 Ekuitas / 
Equity 

  

Ringgit Malaysia       Malaysian Ringgit 

Menguat 3,41%  (7.674 ) (7.674 ) Strengthened 

Melemah (3,41%)  7.674  7.674  Weakened 
Dolar Amerika 
Serikat   

 
 

 
 

 
United States Dollar 

Menguat 2,00%  (16 ) (16 ) Strengthened 

Melemah (2,00%)  16  16  Weakened 
 

 b. Risiko Suku Bunga   b. Interest Risk  
 

 Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar 
atau arus kas masa datang dari suatu instrumen 
keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku 
bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari 
utang pembiayaan. 

  Interest rate risk is the risk that the fair value of 
future cash flows of financial instrument will 
fluctuate due to the changes in market interest 
rate. The Company’s exposure in this risk 
mainly arises from the consumer financing 
payable. 
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27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES (continued) 

 

 b. Risiko Suku Bunga (lanjutan)   b. Interest Risk (continued)  
 

 Untuk meminimalkan risiko suku bunga, 
manajemen menelaah berbagai suku bunga yang 
ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku 
bunga yang paling menguntungkan sebelum 
melakukan perikatan utang. 

  To minimize the interest rate risk, the 
management reviews all interest rate offered 
by creditors to obtain the most profitable 
interest rate before obtaining the loans. 

 
   c. Risiko Kredit   c. Credit Risk  

 

 Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan 
akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak 
lawan akibat gagal memenuhi liabilitas 
kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa 
tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi 
secara signifikan. Perusahaan mengendalikan 
risiko kredit dengan cara melakukan hubungan 
usaha dengan pihak lain yang memiliki 
kredibilitas. 

   Credit risk is the risk that the Company will 
suffering a loss arising from counterparties fail 
to fulfill their contractual obligations. 
Management believes that there is no credit 
risk concentrated significantly. The Company 
controls credit risk by dealing only with 
counterparties who have credibility. 

 
 Perusahaan juga hanya akan menempatkan dana 

pada bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas 
yang baik, serta memantau kolektibilitas piutang 
secara berkala untuk menghindari jumlah piutang 
tak tertagih. 

   The Company also will only put fund in a bank 
that has a good reputation and credibility, and 
monitors the collectibility regularly to avoid the 
amount of bad debts. 

 

 Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 
2018 dan 2017, kualitas kredit setiap kelas dari 
aset keuangan berdasarkan penilaian 
Perusahaan adalah berada pada kategori belum 
jatuh tempo atau penurunan nilai. 

   As of October 31, 2019, December 31, 2018 
and 2017, the credit quality of each class of 
financial assets based on the Company’s rating 
is in neither past due nor impaired category.  

 

 d. Risiko Likuiditas   d. Liquidity Risk  
 

  Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan 
akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas 
keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur 
Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya 
timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo 
antara aset dan liabilitas keuangan. 

   Liquidity risk is the risk that Company will 
encounter difficulty in meeting financial 
obligations due to shortage of funds. 
Company’s exposure to liquidity risk arises 
primarily from mismatch of the maturities of 
financial assets and liabilities. 

 

  Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari 
liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal     

31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017. 

   The following table summarizes the maturity 
profile of the Company as of October 31, 2019, 
December 31, 2018 and 2017. 

 

  31 Oktober 2019 / October 31, 2019 

 
Kurang dari 1 

tahun/ 
Less than 1 

year  

Lebih dari 
satu tahun/ 
More than 1 

year 

 Biaya 
Keuangan 
Kedepan / 

Future finance 
charges  

Jumlah/ 
Total   

Utang usaha 15.063.000  -  -  15.063.000  Trade payables 

Utang lain-lain 17.343.135.327  -  -  17.343.135.327  Other payables 

Beban masih harus 
  dibayar 2.472.152.199  -  - 

 

2.472.152.199 

 

Accrued expenses 
Utang pembiayaan 

konsumen 358.513.192  977.264.292  (293.988.190)  1.041.789.294 
 Consumer financing 

          payable   

Jumlah 20.188.863.718  977.264.292  (293.988.190)  20.872.139.820  Total 
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27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES (continued) 

 

 d. Risiko Likuiditas (lanjutan)   d. Liquidity Risk (continued) 
 

  31 Desember 2018 / December 31, 2018 

 

Kurang dari 1 
tahun/ 

Less than 1 year  

Lebih dari satu 
tahun/ 

More than 1 
year 

 

Jumlah/ 
Total   

Utang lain-lain 14.493.295.981  -  14.493.295.981  Other payables 
Beban masih harus 
  dibayar 593.317.011  -  593.317.011 

 
Accrued expenses 

Obligasi konversi 3.337.500.000  -  3.337.500.000  Convertible bonds 

Jumlah 18.424.112.992  -  18.424.112.992  Total 
 

  31 Desember 2017 / December 31, 2017 

 

Kurang dari 1 
tahun/ 

Less than 1 year  

Lebih dari satu 
tahun/ 

More than 1 
year 

 

Jumlah/ 
Total   

Utang lain-lain 5.667.403.005  -  5.667.403.005  Other payables 

Beban masih harus 
  dibayar 94.397.050 

 

- 

 

94.397.050 

 

Accrued expenses 
Obligasi konversi 3.337.500.000  -  3.337.500.000  Convertible bonds 

Jumlah 9.099.300.055  -  9.099.300.055  Total 
 

 Selain risiko-risiko keuangan, Direksi Perusahaan 
juga telah menelaah risiko-risiko terkait dengan 
kegiatan usaha Perusahaan yang dirangkum di 
bawah ini: 

   Aside from financial risks, the Company’s Directors 
also reviewed Company’s business risks 
summarized below: 

 

 a. Risiko Perubahan Perkembangan Teknologi    a. Risk Due to Technology Changes 
 

 Perusahan merupakan salah satu Perusahaan 
yang melakukan kegiatan usaha di bidang 
perdagangan online dan teknologi. Kegiatan 
usaha perdagangan online dangat terpengaruh 
dengan perubahan perkembangan teknologi yang 
pesat. Apabila perusahaan tidak dapat mengikuti 
Perubahan perkembangan teknologi tersebut, 
maka dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.  

   The Company is one of the companies 
conducting business activities in the form of 
online trading (e-commerce) and technology. 
Online trading business activities are greatly 
affected by the fast-changing technological 
developments. If the Company will not be able to 
adapt to the technological developments, this 
would affect the Company’s performance. 

 

 b. Risiko tidak Tercapainya Proyeksi    b. Risk of Not Achieving Projection 
 

 Menghasilkan laba merupakan tantangan bagi 
setiap Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan 
selalu berusaha meningkatkan proyeksi 
pendapatan dalam upaya meyakinkan investor 
bahwa kegiatan usaha tetap berjalan lancar. 
Tidak tercapainya target kenaikan laba bersih 
yang telah diproyeksikan untuk tahun berikutnya 
dapat mengurangi tingkat pengembalian 
investasi yang diharapkan oleh pemegang 
saham. 

   Generating income is a challenge for every 
company. Hence, companies always make 
good revenue projection in an effort to convince 
investors that business activities are running 
well. Failure to achieve the target increase in 
net income of the succeeding year can reduce 
the expected return of investment by 
shareholders.   
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27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES (continued) 

 
 c. Risiko Berkurangnya Mitra Yang 

Menggunakan Produk Perusahaan 
   c. Risk of Business Partners Using                       

Company’s Product 
 

 Kegiatan usaha Perusahaan sangat bergantung 
pada mitra-mitra yang bekerjasama dengan 
Perusahaan. Perusahaan selalu berupaya untuk 
melakukan kunjungan berkala ke setiap mitra-
mitra Perusahaan sehubungan dengan edukasi 
dan juga untuk mendapatkan feedback terkait 
dengan produk-produk Perusahaan. Kegagalan 
Perusahaan dalam melakukan kunjungan 
berkala ke mitra-mitra dapat menyebabkan 
menurunnya tingkat kepercayaan mitra kepada 
pihak Perusahaan, sehingga mitra dapat tidak 
menggunakan produk Perusahaan yang dapat 
mempengaruhi kinerja pendapatan Perusahaan. 

   The Company’s business activities are largely 
dependent on their business partners who 
provide services with the Company. The 
Company conducts regular visitation to each 
business partner to give updates and get 
feedbacks related to Company’s products and 
services. Company’s failure in doing regular 
visitation to its business partners may lessen 
the level of their trust to the Company and this 
may eventually affect the Company’s 
performance. 

 

 

28. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING  28. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND 
COMMITMENTS 

 

 a.  PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk    a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
EBK/5/0225/R2017  pada tanggal 25 Mei 2016,  
terjadi perjanjian antara Perusahaan dengan     
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
tentang perjanjian kerjasama Merchant 
aggregator mobile point of sale. 

   Based on agreement Number :       
EBK/5/0225/R2017 dated May  25, 2016, the 
Company signed an agreement with PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk regarding the 
Merchant cooperation agreement, the mobile 
point of sale aggregator. 

 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 

 

 b.  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk    b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
056/PKS/CASHLEZ/IX/2017 pada tanggal         
24 Oktober 2017,  terjadi perjanjian antara 
Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk tentang penerimaan pembayaran Mandiri 
virtual account  secara host to host. 

   Based on agreement Number : 
056/PKS/CASHLEZ/IX/2017 dated         
October 24, 2017, the Company signed an 
agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
regarding the receipt of the Mandiri payment of 
the host's virtual account. 

 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 

 

 c. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk    c. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
085/PKS/CASHLEZ/XI/2018 pada tanggal          
15 November 2018 dan diperbarui dengan 
adendum  terjadi perjanjian antara Perusahaan 
dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Tbk tentang layanan jasa sistem pembayaran. 

   Based on agreement Number: 
085/PKS/CASHLEZ/XI/2018 dated      
November 15, 2018, the Company signed an 
agreement with PT Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional Tbk about payment system services. 

 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 
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28. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)  28. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND 
COMMITMENTS (continued) 

 

 d.  PT Bank Maybank Indonesia (Persero) Tbk    d. PT Bank Maybank Indonesia (Persero) Tbk 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
SPJ.2016.737/DIR CFS pada tanggal            
5 September 2016,  terjadi perjanjian antara 
Perusahaan dengan PT Bank Maybank 
Indonesia (Persero) Tbk tentang layanan jasa 
sistem pembayaran. 

   Based on agreement Number : 
SPJ.2016.737/DIR CFS dated           
September 5, 2016, the Company signed an 
agreement with PT Bank Maybank Indonesia 
(Persero) Tbk about payment system services.. 

 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 

 

 e. PT Visionet Internasional    e. PT Visionet Internasional 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
010/PKS/CASHLEZ/IV/2019 pada tanggal          
26 Maret 2019, terjadi perjanjian antara 
Perusahaan dengan PT Visionet Internasional 
tentang layanan aggregator pedagang. 

   Based on agreement Number: 
010/PKS/CASHLEZ/IV/2019 dated        
March 26, 2019, the Company signed an 
agreement with PT Visionet Internasional about 
merchant aggregator. 

 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 

 

 f. PT Gramedia Asri Media    f. PT Gramedia Asri Media 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
035/PKS/cashlez/VII/2019 pada tanggal          
9 September 2019 terjadi perjanjian antara 
Perusahaan dengan PT Gramedia Asri Media 
tentang penyediaan aplikasi pembayaran online 
dan penyediaan perangkat elektronik. 

   Based on agreement Number : 
035/PKS/cashlez/VII/2019 date September 9, 
2019, the Company signed an agreement with 
PT Gramedia Asri Media regarding providing 
online payment applications and electronic 
devices. 

 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 

 

 g. PT Home Center Indonesia    g. PT Home Center Indonesia 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
012/PKS/CASHLEZ/V/2019 pada tanggal          
18 Juli 2019 terjadi perjanjian antara 
Perusahaan dengan PT Home Center Indonesia 
tentang penyediaan aplikasi pembayaran online 
dan penyediaan perangkat elektronik. 

   Based on agreement Number : 
012/PKS/CASHLEZ/V/2019 dated          
July  18, 2019, the Company signed an 
agreement with PT Home Center Indonesia 
regarding providing online payment applications 
and electronic devices. 

 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 

 

 h. PT Dimo Pay Indonesia    h. PT Dimo Pay Indonesia 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
054/PKS-SS/dimo/10/2016  pada tanggal        
1 Desember 2016 terjadi perjanjian antara 
Perusahaan dengan PT Dimo Pay Indonesia 
tentang penyediaan aplikasi pembayaran online 
dan penyediaan perangkat elektronik. 

   Based on agreement Number : 054/PKS-
SS/dimo/10/2016 dated December 1, 2016 , the 
Company signed an agreement with PT Dimo 
Pay Indonesia regarding providing online 
payment applications and electronic devices. 
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28. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)  28. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND 
COMMITMENTS (continued) 

 

 h. PT Dimo Pay Indonesia (lanjutan)    h. PT Dimo Pay Indonesia (continued) 
 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 

 

 i. PT Bisma Korpora Nusantara    i. PT Bisma Korpora Nusantara 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
090/PKS/cashlez/XI/2018 pada tanggal           
5 Desember 2018 terjadi perjanjian antara 
Perusahaan dengan PT Bisma Korpora 
Nusantara tentang penyediaan aplikasi 
pembayaran online dan penyediaan perangkat 
elektronik. 

   Based on agreement Number : 
090/PKS/cashlez/XI/2018 dated December 5, 
2018 , the Company signed an agreement with 
PT Bisma Korpora Nusantara regarding 
providing online payment applications and 
electronic devices. 

 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 

 

 j. PT Midtrans    j. PT Midtrans 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
009/NDA/CASHLEZ/III/2019 pada tanggal          
13 Maret 2019 terjadi perjanjian antara 
Perusahaan dengan PT Midtrans tentang 
melakukan transaksi bisnis aggregator 
pembayaran. 

   Based on agreement Number : 
009/NDA/CASHLEZ/III/2019 dated       
March 13, 2019, the Company signed an 
agreement with PT Midtrans regarding entering 
into a business transaction concerning payment 
aggregator scheme. 

 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 

 

 k. PT Finacell Teknologi Indonesia    k. PT Finacell Teknologi Indonesia 
 

 Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : 
031/NDA/CASHLEZ/VI/2019 pada tanggal          
17 Juni 2019 terjadi perjanjian antara 
Perusahaan dengan PT Finacell Teknologi 
Indonesia tentang melakukan transaksi bisnis 
aggregator pembayaran. 

   Based on agreement Number : 
031/NDA/CASHLEZ/VI/2019 dated       June  
17, 2019, the Company signed an agreement 
with PT Finacell Teknologi Indonesia regarding 
entering into a business transaction concerning 
payment aggregator scheme. 

 

 Perjanjian kerjasama ini berlaku secara terus 
menerus hingga terjadi kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
kerjasama. 

   The cooperation agreement remains valid 
unless terminated by both parties. 

 
 

29. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS  29. CASH FLOWS SUPPLEMENTARY INFORMATION 
 

 Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas 
adalah sebagai berikut: 

  Activities not affecting cash flows are as follows: 

 

  
31 Oktober 2019 / 
 October 31, 2019  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017 

 
 

       
Perolehan aset tetap melalui 

pembiayaan konsumen 
 

1.557.750.000  -  
Acquisition of fixed assets 

through consumer financing 
Peningkatan dalam modal 

saham dari konversi obligasi 
 

176.700.816  1.056.866.688  
Increase in share capital 

from conversion of bonds 
Peningkatan dalam tambahan modal 

disetor saham dari konversi obligasi 
 

3.160.799.184  9.249.133.312  
Increase in additional paid-in  

capital from conversion of bonds 
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29. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS 
(lanjutan) 

 29. CASH FLOWS SUPPLEMENTARY INFORMATION 
(continued) 

 

  
31 Oktober 2019 / 
 October 31, 2019  

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017 

 
 

       
Peningkatan dalam modal saham 

dari realisasi utang muka setoran 
modal 

 

-  703.988.208  

Increase in share 
capital from realization of deposits 

for future stocks subscription 
 

 Rekonsiliasi utang bersih adalah sebagai berikut:   Net debt reconciliation are as follows: 
 

  
Utang lain-lain / 
Other payable 

 

Utang bank / 
Bank loan 

 

Obligasi Konversi 
/ Convertible 

bond  

Utang pembiayaan 
konsumen / 
 Consumer 
financing 
payable 

 

 

           
Utang bersih 1 Janauri 2017  -  5.400.000.000  10.306.000.000  435.205.548  Net debt as of 1 January 2017 
Arus kas  -  (5.400.000.000)  3.337.500.000  (435.205.548)  Cash flows 
Peningkatan dalam tambahan 

modal disetor saham dari 
konversi obligasi 

 

- 

 

- 

 

(9.249.133.312)  -  

Increase in additional  
paid-incapital from  

conversion of bonds 
Peningkatan dalam modal  

saham dari konversi 
obligasi 

 

- 

 

- 

 

(1.056.866.688)  -  

Increase in share  
capital from conversion 

 of bonds 

Utang bersih 31 Desember 
2017 

 
- 

 
- 

 
3.337.500.000  -  

Net debt as of  
31 Desember 2017 

Arus kas  3.530.000.000  -  -  -  Cash flows 

Utang bersih 31 Desember 
2018 

 
3.530.000.000 

 
- 

 
3.337.500.000  -  

Net debt as of  
31 Desember 2018 

Arus kas  (3.530.000.000)  -  -  (515.960.706)  Cash flows 
Perolehan aset tetap melalui 

pembiayaan konsumen 
 

- 
 

- 
 

-  1.557.750.000  
Acquisition of fixed assets 

through consumer financing 
Peningkatan dalam tambahan 

modal disetor saham dari 
konversi obligasi 

 

- 

 

- 

 

(176.700.816)  -  
Increase in share capital 

from conversion of bonds 
Peningkatan dalam modal  
saham dari konversi obligasi 

 
- 

 
- 

 
(3.160.799.184)  -  

Increase in share capital from 
conversion of bonds 

Utang bersih 31 October 2019 
 

- 
 

- 
 

-  1.041.789.294  
Net debt as of  

31 October 2019 

 
 
30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN  30. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE 
 

 a. Akta dan Surat-surat   a. Deed and Letters 

 
 Pada tanggal 5 Desember 2019 berdasarkan Akta 

Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H.,          
No. 08, para pemegang saham telah menyetujui 
perubahan status Perusahaan dari Perusahaan 
tertutup menjadi perusahaan publik (Tbk) melalui 
penerbitan dan penjualan saham baru, 
peningkatan modal dasar, perubahan klasifikasi 
saham,   Penawaran Umum Perdana Saham 
(IPO), perubahan kegiatan Perusahaan, 
perubahan nilai nominal menjadi Rp 12, 
penerbitan waran, perubahan struktur dewan, 
otorisasi kepada Dewan Komisaris, otorisasi 
kepada Direksi dan persetujuan perubahan 
terhadap seluruh Anggaran Dasar Perusahaan. 
Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Surat Keputusan                        
No. AHU-0102919.AH.01.02 tertanggal                
9 Desember 2019. 

  On December 5, 2019 based on Notarial Deed     
No. 08 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., 
the shareholders have approved the change of 
status of the Company from private Company to 
public company (Tbk) through the issuance, and 
sell of new shares, increase in the authorized 
capital, changes in the classification of share 
capital, Initial Public Offering (IPO), changes in 
the Company’s activities, changes in the par 
value to Rp 12, issuance of warrants, changes 
of the board structure, increase in authorized 
capital, authorization to the Board of 
Commissioners, authorization to the Board of 
Directors and approval of amendments to the 
entire Articles of Association of the Company. 
The deed was approved by the Minister of Law 
and Human Rights of the Republic of Indonesia 
with Decree  No. AHU-0102919.AH.01.02 of 
2019 dated December 9, 2019. 
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30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 
(lanjutan) 

 30. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE 
(continued) 

 

 a. Akta dan Surat-surat (lanjutan)   a. Deed and Letters (continued) 
 

 Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 
9 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 

  The Company’s management as of       
December 9, 2019 consists of the following: 

 

Dewan Komisaris    Board of Commissioners 
Komisaris Utama : Steven Samudera : President Commissioner 
Komisaris  : Hira Laksamana : Commissioner 
Komisaris  : Kenji Hasuda : Commissioner 

Komisaris Independen : 
Stefanus Ade 
Hadiwidjaja : Independent Commissioner 

Komisaris Independen : 
Laurentius Firman 

Wiranata : Independent Commissioner 
 
 

Dewan Direksi    Board of Directors 
Direktur Utama : Tee Teddy Setiawan : President Director 
Direktur : Tan Leny Yonathan : Director 

Direktur : Suwandi : Director 
 

 Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris        
No. 094/SK/CASHLEZ/XII/2019 pada tanggal             
9 Desember 2019. Dewan Komisaris Perusahaan 
mengangkat susunan Komite Audit dengan 
susunan sebagai berikut: 

  Based on the Board of Commissioners Decision 
Letter No. 094/SK/CASHLEZ/XII/2019 dated       
December 9, 2019, the Company’s Board of 
Commissioners appoints the Audit Committee  
with the composition as follows: 

 

Ketua : Stefanus Ade Hadiwidjada : Chairman 

Anggota : Laurentius Firman Wiranata : Member 
Anggota : Shiery : Member 

 

 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi               
No. 093/SK/CASHLEZ/XII/2019 pada tanggal         
9 Desember 2019, unit audit internal dipimpin oleh 
Meilina Chow sedangkan berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi No. 
096/SK/CASHLEZ/XII/2019 pada tanggal   10 
Desember 2019, Corporate Secretary dijabat oleh 
Tisna Ayu Oktavianty. 

  Based on Directors’ Decision Letter                
No. 093/SK/CASHLEZ/XII/2019 dated 
December 9, 2019, the internal audit unit will be 
headed by Meilina Chow while based on 
Directors’ Decision Letter                     
No. 096/SK/CASHLEZ/XII/2019 dated      
December 10, 2019, the Corporate Secretary 
position will be held by Tisna Ayu Oktavianty. 

 

 b. Polis Asuransi   b. Insurance Policy 
 

 Berdasarkan perjanjian asuransi             
dengan no. polis TMD/FPAR/19-F5015951,      
Perusahaan mengasuransikan persediaan kepada 
PT  Asuransi Tokio Marine Indonesia. Kerusakan 
fisik atas harta benda yang dipertanggungkan dari 
segala penyebab kecuali seluruh pengecualian-
pengecualian yang tercantum pada pengecualian 
umum, pengecualian khusus dan mengecualikan 
gempa bumi, kebakaran dan peledakan yang 
mengikuti terjadinya gempa bumi, letusan gunung 
berapi dan tsunami. Jumlah pertanggungan 
sebesar Rp 5.114.932.375 untuk periode          
1 November  2019 - 1 November 2020. 
Manajemen berpendapat bahwa nilai 
pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup 
untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset 
yang dipertanggungkan. 

 
 

 Based on the insurance agreement with  
policy number TMD/FPAR/19-F5015951, the 
Company insured its inventories with            
PT Insurance Tokio Marine Indonesia. All risk 
of physical loss  and damage to the insured 
assets from any cause except all exclusions 
hereinafter stipulated under general exclusion 
and special exclusions of the policy and 
excluding earthquake, fire and explosion 
following earthquake, volcanic eruption and 
tsunami. The total coverage amounts to          
Rp 5,114,932,375 for the period from 
November 1, 2019 - November 1, 2020. 
Management is of the opinion that the 
insurance coverage is sufficient to cover 
possible losses over the assets insured. 
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31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  31. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS 
 

 Pada tanggal 7 Februari 2020, sehubungan dengan 
rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran 
Umum Perdana Saham, manajemen telah 
menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2019, 
31 Desember 2018 dan 2017. Laporan keuangan 
tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa 
perubahan dan tambahan pengungkapan pada 
laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan 
catatan atas laporan keuangan dengan rincian 
dibawah ini: 

   On February 7, 2020, in relation to the proposed 
initial public offering of the Company’s shares, 
management has reissued its financial statements 
for the periods ended October 31, 2019, December 
31, 2018 and 2017. The financial statements have 
been reissued with several changes and additional 
disclosures in the statements of financial position,  
statements of profit or loss and other 
comprehensive income, statements of cash flows 
and notes to the financial statements with details 
below: 

 
  Catatan 1 “Penambahan pengungkapan entitas 

langsung dan utama serta jumlah karyawan 
tetap” 

 Catatan 2l “Perubahan pengungkapan mengenai 
kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan 
(SAK)” 

 Catatan 5 “Penambahan pengungkapan piutang 
usaha – pihak ketiga” 

 Catatan 7 “Perubahan pengungkapan biaya 
dibayar di muka” 

 Catatan 10 “Penambahan pengungkapan aset 
tetap” 

 Catatan 11 “Perubahan pengungkapan aset tak 
berwujud” 

 Catatan 12 “Penambahan pengungkapan utang 
usaha” 

 Catatan 14 “Penambahan pengungkapan 
obligasi konversi” 

 Catatan 16 “Penambahan pengungkapan 
liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan” 

 Catatan 18 “Penambahan pengungkapan defisit 

 Catatan 19 “Penambahan pengungkapan 
pendapatan bersih” 

 Catatan 20 “Penambahan pengungkapan beban 
pokok pendapatan” 

 Catatan 25 “Penambahan pengungkapan sifat 
dan transaksi pihak berelasi” 

 Catatan 29 “Penambahan pengungkapan 
informasi tambahan untuk arus kas” 

 Catatan 30 “Penambahan pengungkapan 
peristiwa setelah tanggal pelaporan” 
 

    Note 1 "Additional disclosure on the ultimate 
and immediate parent company and the 
number of permanent employees” 

  Note 2l "Changes in disclosure regarding 
construction in progress” 
 

  Note 5 "Additional disclosure of  trade 
receivables – third parties” 

   Note 7 "Changes in disclosure regarding 
prepaid expense" 

   Note 10 "Additional disclosure of fixed assets” 
 

  Note 11 "Changes in disclosure regarding 
intangible assets" 

   Note 12 "Additional disclosure of trade 
payable” 

   Note 14 "Additional disclosure of convertible 
bonds” 

  Note 16 " Additional disclosure of estimated 
liabilities for   employees’ benefits" 

  Note 18 "Additional disclosure of deficits" 

 Note 19 "Additional disclosure of net revenues" 
 

  Note 20 "Additional disclosure of cost of 
revenues" 

  Note 25 "Additional disclosure of nature of 
relationship and transactions with related party" 

  Note 29 "Additional disclosures of cash flows 
supplementary information" 

  Note 30 "Additional disclosures of events after 
reporting date" 
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 Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan memiliki 
satu segmen usaha, yaitu penjualan mesin pembaca 
kartu dan pendapatan dari transaksi merchant discount 
rate yang berasal dari operasi yang sama dimana 
pendapatan tersebut merupakan 97,1%, 99,6% dan 
99,4% dari total pendapatan bersih masing-masing 
pada untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 
2019 dan 2018, 31 Desember 2018 dan 2017. 

  Management is of the opinion that the Company 
has only one operating segment, which is sales of 
card reader machine and revenues of merchant 
discount rate from similar operation where its 
revenues represent 97.1%, 99.6% and 99.4% of the 
total net revenues in year for the periods October 
31, 2019 and 2018 and December 31, 2018 and 
2017. 

 

 Pendapatan bersih, beban pokok pendapatan dan total 
aset Perusahaan terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan 
rincian sebagai berikut: 

  The Company’s net revenues, cost of revenues 
and total assets are concentrated in Java Island 
with details as follows: 

 

 

31 Oktober 2019 / 
October 31, 2019 

 

31 Desember 2018 
/ December 31, 

2018 

 

31 Desember 2017 / 
December 31, 2017 

 Pendapatan bersih 99,2% 

 
100,0% 

 
100,0% Net revenues 

Beban pokok pendapatan 98,4% 

 
100,0% 

 
100,0% Cost of revenues 

Jumlah aset 99,7% 

 
100,0% 

 
100,0% Total asset 

 

 
33. PENERBITAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI 

KEUANGAN BARU DAN AMANDEMEN SERTA 
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 
BARU 

 33. ISSUANCE OF NEW AND AMENDEMENTS TO 
STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING 
STANDARDS AND NEW INTERPRETATIONS OF 
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS 

 

 DSAK - IAI telah menerbitkan pernyataan standar 
akuntansi keuangan baru dan amandemen serta 
interpretasi standar akuntansi keuangan baru yang 
akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk 
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah: 

  DSAK-IAI has issued the following new and 
amendments to statements of financial accounting 
standards and new interpretations of financial 
accounting standards which will be applicable to the 
financial statements with annual periods beginning 
on or after: 

 

 1 Januari 2020    January 1, 2020 
 

  PSAK No. 71, “ Instrumen Keuangan” 

 PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak 
dengan Pelanggan” 

 PSAK 73, “Sewa” 

 Amandemen PSAK No.1, “Penyajian Laporan 
Keuangan tentang judul laporan keuangan” 

 Amendemen PSAK No.15, “Investasi pada 
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang 
Kepentingan Jangka Panjang Pada Entitas 
Asosiasi dan Ventura Bersama” 

 Amandemen PSAK No.71, “Instrumen 
Keuangan : tentang Fitur Percepatan 
Pelunasan dengan Kompensasi Negatif” 

 ISAK No.35,  “Penyajian Laporan Keuangan 
Entitas Berorientasi Nirlaba” 

 PPSAK No.13, “Pencabutan PSAK 45 : 
Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba 

    PSAK No. 71, "Financial Instruments" 

 PSAK No.72, "Revenue from Contracts with 
Customers" 

 PSAK No. 73, "Leases" 

 Amendment PSAK No.1, “Presentation of Fi-
nancial Statements on title of Financial State-
ments” 

 Amendment to PSAK No. 15, "Investments in 
Associates and Joint Ventures: Long-term 
Interests in Associates and Joint Ventures" 

 Amendment to PSAK No.71, “Financial Instru-
ment : Prepayments Features with Negative 
Compensation” 

 ISAK No.35, “Presentation of Financial State-
ments of for Not-for-profit Entities” 

 PPSAK No.13, “Revocation of PSAK No.45 : 
Financial Reporting for Non-profit Entities” 

 

 Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari  
pernyataan standar akuntansi keuangan baru dan 
amandemen serta interpretasi standar akuntansi 
keuangan baru di atas dan belum dapat menentukan 
dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut 
terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. 

   The Company is still evaluating the effects of those 
new and amendments to statement of financial 
accounting standards and new interpretations of 
financial accounting standards and has not yet 
determined the related effects on the financial 
statements. 

32. INFORMASI SEGMEN  32. SEGMENT INFORMATION 
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XIII. LAPORAN PENILAI ASET 

Berikut merupakan Laporan Penilaian Properti  yang telah dinilai  oleh KJPP Toto Suharto dan Rekan. 
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No. File : H.TnR.20.00.142 
Jakarta, 28 Februari 2020 
 
Kepada Yth., 
Direksi 
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA 
Podomoro City Central Park Garden Shooping 
Avenue B-08 BA Jalan Letjend S Parman Kavling 28 
Jakarta Barat – DKI Jakarta 
 
 
Perihal :  Laporan Penilaian Properti Untuk Keperluan PT CASHLEZ WORLDWIDE  
 INDONESIA 
 
Dengan hormat,  

Sesuai dengan penugasan berdasarkan Proposal No. M.PP.19.00.0550 tertanggal 07 November 2019 yang 
telah disetujui oleh PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA, kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi 
berdasarkan Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 
2.09.0055 tertanggal 28 Juli 2009, serta terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal No. 18/STTD-
PP/PM/1992 tertanggal 31 Desember 1992; yang dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Efektif Perubahan 
Data KJPP No. S-5831/BL/2009 tanggal 03 Juli 2009, telah melakukan penelitian / pemeriksaan dan penilaian 
atas aset-aset operasional milik PT SOFTORB TECHNOLOGY INDONESIA untuk Kepentingan Jual Beli 
dalam Rangka PPA (Purchase Price Alocation) atas akuisisi PT Softorb Technology Indonesia.,             
yang berupa : 
 

1. 1 (satu) Unit Ruko 5 Lantai meliputi tanah seluas kurang lebih 68 meter persegi, 
peralatan kantor, dan kendaraan, yang terletak di Jalan Lingkar Luar Barat, Komplek 
Ruko Taman Palem Mutiara Blok A-11 No. 8, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan 
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.  

2. 1 (satu) Unit Ruko 4 Lantai meliputi tanah seluas kurang lebih 68 meter persegi yang 
terletak di Jalan Lingkar Luar Barat, Komplek Ruko Taman Palem Mutiara Blok A-11 No. 
37, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi 
DKI Jakarta. 

 
Laporan yang disampaikan ini adalah laporan penilaian berbentuk ringkas (Short Report). Menurut 
pengetahuan kami, bahwa tujuan penilaian adalah untuk memberikan opini Nilai Pasar atas Aset yang dinilai 
untuk kepentingan Jual Beli dalam rangka PPA (Purchase Price Alocation) atas akuisisi PT. Softorb 
Technology Indonesia.  
 
Laporan penilaian ini sebagai revisi pengganti dari laporan penilaian dengan nomor laporan H.TnR.20.00.142 
dengan revisi berupa perbaikan redaksional dan penambahan informasi terhadap properti yang dinilai berupa 
penambahan penilaian pada peralatan kantor, piranti lunak, mesin dan kendaraan serta revisi perubahan nilai 
dari Rp. 6.227.500.000,- pada laporan sebelumnya menjadi Rp. 10.353.100.000,-. 
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Dasar Nilai yang sesuai dengan keperluan atau tujuan Penilaian ini adalah Nilai Pasar. 
Dalam menentukan nilai dari aset-aset yang dimaksud, kami menggunakan Pendekatan 
Data Pasar (Market Data Approach), Pendekatan Biaya (Cost Approach) dan Pendekatan 
Pendapatan (Income Approach). 
 
Laporan Penilaian ini disusun sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM-LK mengenai 
Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset 
di Pasar Modal. Dan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan 
Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII - 2018. 
 
 
IDENTIFIKASI STATUS PENILAI 

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan (TnR) adalah KJPP resmi 
berdasarkan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUPKJPP) No.2.09.0055 
sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1009/KM/.1/2009 tanggal 28 Juli 2009, dan 
terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa keuangan (OJK) 
dengan Surat Tanda Daftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan 
LK No. 01/PM/STTD-P/AB/2006 tanggal 26 Februari 2006 tercatat atas nama Ir. Toto 
Suharto, M.Sc., MAPPI (Cert.) (Penilai Publik Bidang Properti dan Bisnis). 

 
KJPP Toto Suharto dan Rekan (TnR) merupakan Kantor Jasa Penilai yang memiliki 
kompetensi untuk melakukan konsultasi atas aset dimaksud termasuk penilaian 
didalamnya, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pemberi Tugas dan atau obyek 
penilaian, objektif dan tidak memihak dalam memberi opini penilaian. 
 
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 1-RL, Jakarta 10120, Indonesia. Telepon +6221-
3456783, Faximile +6221-3813419, +6221-3508166, Website: http://www.tnr.co.id, Email: 
tnr@tnr.co.id. 

 
 
IDENTIFIKASI PEMBERI TUGAS DAN PENGGUNA LAPORAN 
Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan adalah PT CASHLEZ WORLDWIDE 
INDONESIA yang beralamat di Podomoro City Central Park Garden Shooping Avenue B-
08 BA Jalan Letjend S Parman Kavling 28, Jakarta Barat – DKI Jakarta dengan nomor 
telepon/faksimili 021-29668601, email meilina@cashlez.com, bidang usaha bergerak di 
Pemrogaman Komputer dan Perdagangan. 

 

MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN 

Penilaian aset ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan opini Nilai 
Pasar yang digunakan untuk kepentingan Jual Beli dalam rangka PPA (Purchase 
Price Alocation) atas akuisisi PT. Softorb Technology Indonesia, Kami tidak 
merekomendasikan laporan penilaian ini untuk penggunaan lainnya. 
 

DASAR NILAI DAN DEFINISI 

Laporan Penilaian ini disusun sesuai Peraturan No. VIII.C.4 dan memenuhi ketentuan 
Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII - 
2018; dengan dasar nilai dan definisi-definisi sebagai berikut : 

 
Dasar Nilai dalam penilaian ini adalah Nilai Pasar. 
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Nilai adalah perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan pembeli atas suatu barang 
atau jasa pada waktu tertentu dan merupakan jumlah manfaat ekonomi berdasarkan Nilai 
Pasar (Market Value) yang akan diperoleh dari objek penilaian pada Tanggal Penilaian 
(Cut Off Date) (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 1.a.2). 
 
Nilai Pasar (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (Cut 
Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek 
penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, 
dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana 
kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-
hatian dan tanpa paksaan (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 1.a.3). 
 
Laporan Penilaian Properti adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai Properti 
yang memuat opini Penilai Properti mengenai obyek penilaian serta menyajikan informasi 
tentang proses penilaian (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 1.a.15). 
 
Pendekatan Penilaian adalah suatu cara untuk memperkirakan Nilai dengan 
menggunakan salah satu atau lebih Metode Penilaian (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan 
Umum poin 1.a.16). 
 
Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) adalah Pendekatan Penilaian yang 
menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis 
dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan 
penyesuaian (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 1.a.17). 
 
Pendekatan Biaya (Cost Approach) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan 
indikasi Nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost 
New) atau Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New), pada Tanggal Penilaian (Cut 
Off Date) setelah dikurangi dengan Penyusutan (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum 
poin 1.a.19). 
 
Pendekatan Pendapatan (Income Approach) adalah Pendekatan Penilaian yang 
didasarkan pada pendapatan dan biaya dari obyek penilaian per periode tertentu, yang 
dapat dihasilkan oleh obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan (Peraturan 
VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 1.a.18). 
 
Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) adalah estimasi biaya untuk membuat 
suatu properti baru yang setara dengan obyek penilaian, berdasarkan harga pasaran 
setempat pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date) (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum 
poin 1.a.27). 
 
Tanggal Penilaian (Cut Off Date) adalah tanggal pada saat Nilai, hasil penilaian, atau 
perhitungan manfaat ekonomi dinyatakan (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 
1.a.20). 
 
Tanggal Laporan Penilaian Properti adalah tanggal dimana laporan diterbitkan dan 
ditandatangani oleh Penilai Properti (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 1.a.21).  
 
Inspeksi adalah kunjungan dan penelitian suatu obyek penilaian dengan tujuan 
mendapatkan informasi atas obyek penilaian sebagai dasar untuk menentukan opini 
profesional atas nilai obyek penilaian (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 1.a.22). 
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Real Properti adalah real estat serta konsep hukum yang melekat pada real estat atau 
penguasaan atas real estat yang mencakup semua hak atas tanah tertentu, semua 
kepentingan (interest), dan keuntungan (benefit) yang melekat real estat tersebut 
(Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 1.a.6). 
 
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan 
hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. 
 
Aset Operasional adalah aset yang digunakan dalam operasional perusahaan yang 
digunakan secara berkelanjutan (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 1.a.9). 
 
Aset Non Operasional adalah aset yang terpisahkan dari operasional perusahaan dan 
terdiri atas aset yang akan dipakai pada masa yang akan datang (reserve aset), Aset 
Surplus, atau Aset Investasi (Peraturan VIII.C.4, Ketentuan Umum poin 1.a.10). 
 
Aset Investasi adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan 
pendapatan sewa dan atau keuntungan, dan tidak digunakan (Peraturan VIII.C.4, 
Ketentuan Umum poin 1.a.12) :  
a) Dalam produksi, penyediaan barang atau jasa, atau untuk administrasi perusahaan 
b) Untuk penjualan dalam kegiatan usaha 
 
 
PENDEKATAN DAN URAIAN PROSES PENILAIAN  

Laporan Penilaian ini disusun sesuai Peraturan No. VIII.C.4 dan memenuhi ketentuan 
Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII - 
2018. Kami melakukan penilaian terhadap keseluruhan properti dengan menggunakan 
dasar penilaian Nilai Pasar, untuk penilaian ini kami menggunakan Pendekatan Data 
Pasar (Market Data Approach) dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach). 
 

Alasan Penggunaan Pendekatan Penilaian : 
 

Dalam penilaian ini untuk objek penilaian berupa :  

 2 (dua) Unit Ruko, menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan pasar dan 
pendekatan pendapatan dengan alasan sebagai berikut : 

a. Properti yang dinilai memiliki data pembanding penawaran/penjualan yang 
sejenis dengan properti dimana data tersebut berada disekitar lokasi objek 
sehingga dapat menggunakan pendekatan pasar dengan metoda 
presentase. 

b. Properti yang dinilai tidak termasuk dalam kategori Income Producing 
Property dan memiliki  data pembanding sewa dan penawaran/penjualan 
yang sejenis dengan properti dimana data tersebut berada disekitar lokasi 
objek sehingga dapat menggunakan pendekatan Pendapatan metoda 
GIM. 

c. Dengan karakter jenis properti berupa Ruko sehinga pendekatan Biaya 
kurang tepat digunakan dalam pendekatan ini.  
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 Peralatan kantor, Piranti Lunak dan Mesin menggunakan 2 (dua) pendekatan 
yaitu Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya dengan alasan sebagai berikut : 

a. Properti yang dinilai memiliki data pembanding 
penawaran/penjualan yang sejenis dengan properti dimana data 
tersebut berada disekitar lokasi objek sehingga dapat 
menggunakan pendekatan pasar dengan metoda presentase. 

b. Properti yang dinilai tidak termasuk dalam kategori Income 
Producing Property dan tidak memiliki data pembanding sewa 
sehingga dengan pendekatan pendapatan kurang tepat digunakan. 

 Kendaraan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan pasar dan 
pendekatan pendapatan dengan alasan sebagai berikut : 

a. Properti yang dinilai memiliki data pembanding penawaran/penjualan yang 
sejenis dengan properti dimana data tersebut berada disekitar lokasi objek 
sehingga dapat menggunakan pendekatan pasar dengan metoda 
presentase. 

b. Properti yang dinilai tidak termasuk dalam kategori Income Producing 
Property dan memiliki  data pembanding sewa dan penawaran/penjualan 
yang sejenis dengan properti dimana data tersebut berada disekitar lokasi 
objek sehingga dapat menggunakan pendekatan Pendapatan metoda 
GIM. 

c. Dengan karakter jenis properti berupa kendaran sehinga pendekatan 
Biaya kurang tepat digunakan dalam pendekatan ini. 

d. Menurut Peraturan OJK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan 
Penyajian Laporan Penilaian Aset di Pasar Modal dimana untuk kendaraan 
tidak diperbolehkan menggunakan pendekatan biaya 

 
Untuk Pendekatan Pasar kami menggunakan metoda presentase  (Percentage 
method)  Penyesuaian yang digunakan untuk menyesuaikan perbedaan antara 
data obyek penilaian dengan data properti pembanding antara lain, berupa 
kondisi fisik dan lokasi dalam bentuk persentase. 

 
Penyesuaian dilakukan dengan menghitung perbedaan kelebihan atau kekurangan 
dalam bentuk persentase, antara lain:  

1. Jika data obyek penilaian dan data properti pembanding sama, maka tidak 
diperlukan penyesuaian.  

2. Jika data obyek penilaian lebih unggul sebesar x% (x perseratus) dari data 
properti pembanding, maka keunggulan sebesar x% (x perseratus) tersebut 
ditambahkan kepada nilai properti pembanding. 

3. Jika data obyek penilaian lebih buruk sebesar x% (x perseratus) dari data properti 
pembanding, maka kekurangan sebesar x% tersebut dikurangkan dari nilai 
properti pembanding. 

 
Untuk Pendekatan pendapatan kami menggunakan metoda GIM (Gross Income 
Multiplier), dalam metoda ini berlaku ketentuan sebagai berikut : 

1. Nilai obyek penilaian didapatkan dengan mengkonversikan Pendapatan kotor 
tahunan (potential gross income) yang mencerminkan dan mewakili pendapatan 
tahunan dimasa yang akan datang dengan konstanta tertentu. 
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2. Dalam melakukan penilaian dengan menggunakan gross income multiplier 
method wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut : 

a. Tersedianya data pasar penjualan dan sewa properti yang sebanding dan 
sejenis. 

b. Properti pembanding yang dianalisis dengan obyek penilaian wajib 
sebanding dalam hal fisik, lokasi, dan karakteristik investasi. 

c. Data pendapatan yang digunakan properti pembanding wajib sesuai 
dengan data pendapatan yang digunakan obyek penilaian. 

3. Langkah-langkah yang wajib dilakukan dalam penggunaan gross income 
multiplier method, paling kurang : 

a. Mengestimasi nilai jual dari properti yang sebanding dan sejenis dengan 
obyek penilaian. 

b. Mengestimasi pendapatan kotor potensial dari properti yang sebanding 
dan sejenis dengan obyek penilaian. 

c. Membagi nilai jual properti sebanding dengan pendapatan kotor potensial 
properti sebanding dan sejenis untuk memperoleh gross income multiplier. 

d. Mengestimasi pendapatan kotor potensial obyek penilaian. 

e. Mengalikan gross income multiplier dengan pendapatan kotor potensial 
obyek penilaian untuk memperoleh indikasi Nilai obyek penilaian. 

Sehingga GIM = Harga jual Properti / Pendapatan Kotor, dan atau Harga = Pendapatan 
Kotor X GIM.  
 
Berdasarkan aturan Peraturan No. VIII.C.4 butir 11 bahwa dalam hal penggunaan teknik 
pendekatan dalam proses penilaian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
 
1. Pendekatan penilaian dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar (Market Data 

Approach) beberapa hal yang harus diperhatikan pada butir 11. d Dalam pendekatan 
data pasar properti pembanding yang digunakan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) 
data pembanding. Pada butir 11. k yang menjelaskan bahwa faktor-faktor 
pembanding yang wajib dipertimbangkan, paling kurang meliputi : 

 
1) Hak-hak yang terkandung dalam obyek penilaian dan properti pembanding; 

Penilai Properti wajib mengidentifikasi hak-hak yang terdapat pada obyek 
penilaian dan properti pembanding yang dipilih untuk dianalisis dan selanjutnya 
dilakukan penyesuaian untuk setiap perbedaan hak-hak yang terdapat pada 
obyek penilaian dan properti pembanding; 

2) Kondisi Penjualan 

Penilai Properti wajib melakukan penyusuaian atas harga transaksi atau 
penawaran jual properti pembanding terkait dengan kondisi penjualan, seperti 
motivasi penjual dan pembeli dalam suatu transaksi yang layak dan bersifat 
wajar, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau 
penguasaan yang dilakukan oleh pemerintah (eminent domain); 

 

3) Kondisi Pasar 

Penilai Properti wajib melakukan penyesuaian harga transaksi atau penawaran 
jual properti pembanidng dengan kondisi pasar; 
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4) Lokasi 

Penilai Properti wajib melakukan penyesuaian harga transaksi atau penawaran 
jual properti pembanding terkait dengan lokasi properti; dan 

5) Karakteristik Fisik 

Penilai Properti wajib melakukan penyesuaian atas perbandingan, dalam hal 
terdapat perbedaan karakteristik fisik antara properti pembanding dengan obyek 
penilaian. Perbedaan tersebut meliputi antara lain ukuran, umur, kondisi, kualitas 
konstruksi, model arsitektur, material bangunan, sarana pelengkap, ukuran 
tapak, atau karakteristik lainnya dalam hal obyek penilaian bukan tanah dan 
bangunan. 

 
2. Pendekatan penilaian dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan berdasarkan 

aturan Peraturan No. VIII.C.4  butir 12.b  kami menggunakan Metode Diskonto Arus 
Kas (Discounted Cash Flow). Selanjutnya pada butir 12.c dijelaskan, Dalam hal 
Penilai Properti menggunkan metode diskonto arus kas (dsicounted cash flow/DCF), 
maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 

 
1) Dalam hal proyeksi tingkat pendapatan tidak stabil dan dengan periode 

pendpaatan tertentu Penilai Properti wajib menggunkan metode diskonto 
arus kas (discounted cash flow/DCF).  

2) Nilai obyek penilaian didapatkan dengan mengalikan rangkaian proyeksi 
aliran pendapatan dimasa yang akan datang dengan Tingkat Diskonto 
tertentu menjadi nilai sekarang. 

3) Langkah-langkah yang wajib dilakukan dalam penggunaan metode 
diskonto arus kas (discounted cash flow/DCF) paling kurang : 
a) Melakukan analisis pendapatan dan pengeluaran dari obyek penilaian 

dan properti pembanding 
b) Mengestimasi pendapatan kotor potensial (potensial gross income) 

dengan memperhatikan paling kurang; 
i. Keandalan asumsi yang digunakan  
ii. Data historis yang digunakan 
iii. Biaya sewa dan luas area bangunan 

c) Melakukan penjumlahan antara pendapatan lain-lain dan pendapatan 
kotor potensial setelah dikurangi tingkat kekosoangan dan potensi 
kehilangan pendapatan (vacany and collection loss) untuk 
memperoleh perkiraan pendapatan kotor efektif (effective gross 
income) 

d) menentukan biaya-biaya operasi (operating expenses), dengan 
memperhatikan, paling kurang: 

i. keandalan asumsi yang digunakan  
ii. data historis yang digunakan 
iii. biaya perawatan bangunan 

e) mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan biaya-biaya 
operasional untuk mendapatakan pendapatan bersih operasi sebelum 
bunga dan pajak.  

f) Menentukan tingkat diskonto 
g) Menentukan prosedur pendiskontoan  
h) Mendiskontokan pendapatan bersih operasi (net operating income) 

untuk mengestimasi indikasi Nilai obyek penilaian, dan  
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i) Dalam hal terdapat terminal value sebagai salah satu unsur 
pembentuk indikasi Nilai, maka Penilai Properti dapat menggunakan 
tingkat kapitalisasi pada periode awal (Initial Capital Rate) yang 
merupakan tolok ukur untuk memastikan besar tingkat kapitalisasi 
terminal (terminal capitalization rate).  

 
Untuk proses penilaian dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, langkah selanjutnya 
dilakukan rekonsiliasi untuk mendapatkan Nilai Pasar melalui pembobotan persentase 
dengan rata-rata tertimbang. 
 
 

TANGGAL INSPEKSI DAN TANGGAL PENILAIAN 

Inspeksi dilakukan pada tanggal 12 November 2019 dan 21 Februari 2020. Tanggal 
penilaian ditentukan atas permintaan Pemberi Tugas, agar disesuaikan yaitu per tanggal 
31 Oktober 2019. 
 
 

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN 

Kami ingin konfirmasikan bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak perseroan tidak ada 
kejadian penting setelah tanggal penilaian 31 Oktober 2019, sampai dengan laporan 
penilaian diterbitkan. 
 
 
BAHASA DAN MATA UANG YANG DIGUNAKAN 

Hasil penilaian disampaikan berupa Laporan penilaian terinci, dinyatakan dalam bahasa 
Indonesia dan mata uang Rupiah. Dalam hal terdapat alasan yang relevan, sehingga 
perlu digunakan mata uang selain Rupiah, maka mata uang Rupiah harus tetap 
dinyatakan. 

 
KONFIRMASI DASAR PENILAIAN 

Analisis, opini, dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian yang 
dibuat oleh penilai, mengacu dan atau sesuai dengan Peraturan No. VIII.C.4 tentang 
Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan Kode 
Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII - 2018. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada 
hubungannya dengan penilaian ini, pada halaman berikut kami uraikan hasil penilaian 
kami. 
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Dengan menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua 
keterangan, faktor-faktor seperti yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada 
asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar 
dari properti yang dinilai pada tanggal  31 Oktober 2019, adalah sebesar : 
 

Rp  10.353.100.000,- 
(Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) 

 

 
Nilai di atas menggambarkan pendapat atau Opini Nilai Pasar dari Aset operasional milik  
PT SOFTORB TECHNOLOGY INDONESIA, untuk kepentingan Jual Beli dalam rangka 
PPA ( Purchase Price Alocation) atas akuisisi PT. Softorb Technolgy Indonesia. 
 
Akhirnya, sesuai dengan praktek standar yang biasa kami lakukan, maka kami 
menegaskan bahwa laporan ini bersifat rahasia kepada Pemberi Tugas dan Pengguna 
Laporan sesuai dengan keperluan yang tertulis. Kami tidak bertanggung jawab kepada 
pihak ketiga, dan baik sebagian maupun keseluruhan laporan atau rujukan terhadap 
laporan ini tidak dibenarkan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, 
edaran, ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari kami untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan 
 
 
 
 
Hormat kami, 
KJPP TOTO SUHARTO & REKAN 
 

Ir. Toto Suharto, M.Sc., MAPPI (Cert.) 
Pimpinan Rekan 
No. MAPPI : 93-S-00361 
No. Register Penilai  :  RMK-2017.00012 
No. Ijin Penilai Publik  : PB-1.08.00060 
No. STTD OJK  :  STTD.PBB-19/PM.2/2018 
Klasifikasi Bidang Jasa  : Penilai Publik Bidang Properti & Bisnis (PB) 
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PERNYATAAN PENILAI 
 
Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai Penilai Publik, Penilai Pelaksana 
dan tim pendukung lainnya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
1. Pernyataan dalam Laporan penilaian ini, sebatas pengetahuan kami, adalah 

benar dan akurat. 

2. Analisis, opini dan kesimpulan yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian ini 
dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam Laporan 
Penilaian, yang mana merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai 
yang tidak berpihak dan tidak memiliki benturan kepentingan. 

3. Kami tidak mempunyai kepentingan baik sekarang maupun di masa yang akan 
datang terhadap properti yang dinilai, maupun memiliki kepentingan pribadi atau 
keberpihakan kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap 
properti yang dinilai. 

4. Penunjukan dalam penugasan ini tidak berhubungan dengan opini Penilaian 
yang telah disepakati sebelumnya dengan Pemberi Tugas. 

5. Biaya jasa profesional tidak dikaitkan dengan nilai yang telah ditentukan 
sebelumnya atau gambaran nilai yang diinginkan oleh Pemberi Tugas, besaran 
opini nilai, pencapaian hasil yang dinyatakan, atau adanya kondisi yang terjadi 
kemudian (subsequent event) yang berhubungan secara langsung dengan 
penggunaan yang dimaksud. 

6. Penilai telah mengikuti persyaratan pendidikan professional yang 
ditetapkan/dilaksanakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). 

7. Penilai memiliki pengetahuan yang memadai sehubungan dengan properti dan/ 
atau jenis industri yang dinilai. 

8. Penilai telah melaksanakan ruang lingkup sebagai berikut:  

a. Identifikasi masalah (identifikasi batasan, tujuan dan objek, definisi 
Penilaian, dan tanggal Penilaian); 

b. Pengumpulan data dan wawancara; 

c. Analisis data; 

d. Estimasi nilai dengan menggunakan pendekatan Penilaian; 

e. Penulisan laporan. 

9. Penilai telah melakukan inspeksi lapangan terhadap obyek penilaian pada 
tanggal 12 November 2019. 

10. Tidak ada penilai lainnya selain yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah 
terlibat dalam pelaksanaan inspeksi, analisis, pembuatan kesimpulan, dan opini 
sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Penilaian ini. 

11. Analisis, opini, dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta Laporan 
Penilaian telah dibuat dengan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia 
(KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang berlaku serta peraturan OJK 
VIII.C.4. 
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12. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap obyek penilaian pada 
Tanggal Penilaian (Cut Off Date). 

13. Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam 
Laporan Penilaian Properti. 

14. Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

15. Telah dilakukan Inspeksi terhadap obyek penilaian. 

16. Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah 
disajikan sebagai kesimpulan Nilai. 

17. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan. 

18. Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas. 

19. Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
Selanjutnya Laporan ini menjelaskan semua asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang 
mempengaruhi analisa, pendapat dan kesimpulan yang tertera dalam Laporan ini. 
 
 
No. Nama Tanda Tangan 
 
 
1. Penanggung Jawab : 

Ir. Toto Suharto, M.Sc., MAPPI (Cert.) ………………………… 
No. MAPPI : 93-S-00361 
No. Register Penilai  :  RMK-2017.00012 
No. Ijin Penilai Publik  : PB-1.08.00060 
No. STTD OJK  :  STTD.PBB-19/PM.2/2018 

 

2. Quality Assurance : 

I Dewa Gde Mahendra, S.T., MAPPI (Cert.) ………………………… 
No. MAPPI : S-01808 
No. Register Penilai : RMK-2017.00250 
No. Ijin Penilai Publik  : P-1.10.00285 

 

3. Reviewer :  
 
Ir. Mochamad Joni ………………………… 
No. MAPPI : 15-T-05694 
No. Register Penilai : RMK-2017.00855 
 

4. Penilai : 
 
Jeffry Riga Simamora, S.E. ………………………… 
No. MAPPI : 11-T-03297 
No. Register Penilai : RMK-2018.01975 
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RINGKASAN PENILAIAN 
 
A. Nomor Penugasan : M.PP.19.00.0550 
B. Tanggal Penugasan : 07 November 2019 
C. Nomor File : H.TnR.20.00.142 
D. Tanggal Laporan : 28 Februari 2020 
E. Judul Laporan : Laporan Penilaian Properti untuk Keperluan             

PT. Cashlez Worldwide Indonesia 
F. Pemberi Tugas : PT. Cashlez Worldwide Indonesia 
G. Pengguna Laporan : PT. Cashlez Worldwide Indonesia 
H. Jenis Penilaian : Normal 
I. Jenis Laporan : Laporan Penilaian Terinci (Self-Contained atau 

Comprehensive Style) 
J. Tanggal Inspeksi : 12 November 2019 dan 21 Februari 2020 
K. Tanggal Penilaian : 31 Oktober 2019 
L. Bahasa dan Mata Uang Yang Digunakan : Bahasa Indonesia dan Mata Uang Rupiah 
M. Asumsi Khusus : - 
N. Tujuan Penilaian : Jual Beli dalam Rangka PPA (Purchase Price 

Alocation) atas Akuisisi PT Softorb Technology 
Indonesia 

O. Dasar Nilai : Nilai Pasar 
P. Lokasi 1 : Jalan Lingkar Luar Barat, Komplek Ruko Taman 

Palem Mutiara Blok A-11 No. 8, Kelurahan 
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota 
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  

1. Objek Penilaian : Ruko/Rukan terdiri dari tanah seluas kurang lebih 68 
meter persegi, bangunan dan peralatan kantor serta 
kendaraan. 

2. Data Objek Penilaian : 

- Rukan 
 Jenis Kepemilikan Tanah : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7656 
 Nama Pemegang Hak : PT. Softorb Technology Indonesia 
 Luas Tanah : 68 m2 
 Peruntukan : Zona Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa 
 Jumlah Bangunan : 1 (satu) unit 
 Perijinan Bangunan : IMB No. 11636/IMB/2002 
 Luas Bangunan Sesuai Fisik : ± 289,5 m² 
 Penggunaan : Kantor 
 Pendekatan Penilaian : Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan 

Pendapatan 
3. Indikasi Nilai Pasar Lokasi 1 : Rp. 3.196.300.000,-  

  (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam  
  Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) 
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Q. Lokasi 2 : Jalan Lingkar Luar Barat, Komplek Ruko Taman 
Palem Mutiara Blok A-11 No 37, Kelurahan 
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota 
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 

1. Objek Penilaian : Ruko/Rukan terdiri dari tanah seluas kurang lebih 68 
meter persegi dan bangunan. 

2. Data Objek Penilaian : 
 Jenis Kepemilikan Tanah : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7680 
 Nama Pemegang Hak : PT. Softorb Technology Indonesia 
 Luas Tanah : 68 m2 
 Peruntukan : Zona Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa 
 Jumlah Bangunan : 1 (satu) unit 
 Perijinan Bangunan : IMB No. 11636/IMB/2002 
 Luas Bangunan Sesuai Fisik : ± 269 m² 
 Penggunaan : Kantor 
 Pendekatan Penilaian : Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan  

     Pendapatan 
3. Indikasi Nilai Pasar Lokasi 2 : Rp. 3.031.200.000,-  

  (Tiga Miliar Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu  
  Rupiah) 

R. Kendaraan 
 Jenis Kepemilikan Kendaraan : Tunggal,  berupa Buku Pemilik Kendaraan 

kendaraan-kendaraan Bermotor (BPKB), serta 
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
(STNK) 

 Nama Pemilik : PT. Softorb Technology Indonesia 
 Jumlah Unit : 8 unit 
 Pendekatan Penilaian : Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan 

Pendapatan 
1. Indikasi Nilai Pasar Kendaraan : Rp. 1.863.000.000,-  

  (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga  
     Juta Rupiah) 
S. Peralatan Kantor, Piranti Lunak dan Mesin 

 Jenis Kepemilikan : Tunggal 
 Nama Pemilik : PT. Softorb Technology Indonesia 
 Pendekatan Penilaian : Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan Biaya 

1. Indikasi Nilai Pasar : Rp. 2.262.630.000,-  
  (Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua  

     Juta Enam Ratus Tiga Puluh RibuRupiah) 
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T. Opini Nilai Pasar : Rp.  10.353.100.000,-  
 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga 
Juta Seratus Ribu Rupiah)  

 
Ringkasan Penilaian ini hanya digunakan bersama dengan laporan penilaian dengan segala asumsi, batasan 
dan dasar penilaian yang dinyatakan di dalam laporan ini dan tidak seharusnya dibaca secara terpisah. 
 
 
Hormat kami, 
KJPP TOTO SUHARTO & REKAN 

Ir. Toto Suharto, M.Sc., MAPPI (Cert.) 
Pemimpin Rekan 
No. MAPPI : 93-S-00361 
No. Register Penilai : RMK-2017.00012 
No. Ijin Penilai Publik  : PB-1.08.00060 
No. STTD OJK : STTD.PBB-19/PM.2/2018 
Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti & Bisnis (PB) 
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XIV. LAPORAN PENILAI SAHAM 

Berikut merupakan Laporan Penilaian Saham yang telah dinilai  oleh KJPP Kusnanto & Rekan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
No. : 00008/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 6 Februari 2020 
 
 
 
Kepada Yth. 
 
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk 
Podomoro City, Central Park 
Garden Shopping Avenue B – 08 BA 
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 
Jakarta Barat 11470 
 
U.p. : Direksi 
 
Hal : Ringkasan Penilaian 51,00% Saham PT Softorb Technology Indonesia 
 
 
Dengan hormat, 
 
Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “KJPP”) Kusnanto & rekan (selanjutnya 
disebut “KR” atau “kami”) mendapat penugasan dari manajemen PT Cashlez Worldwide 
Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai 
independen atas nilai pasar wajar 51,00% saham PT Softorb Technology Indonesia 
(selanjutnya disebut “STI”). Penugasan kami tersebut sesuai dengan surat penawaran kami 
No. KR/190731-001 tanggal 31 Juli 2019 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. 
 
Selanjutnya, kami sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar 
modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar 
Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), 
menyatakan bahwa kami telah meneliti dan menilai nilai pasar wajar 51,00% saham STI 
(selanjutnya disebut “Obyek Penilaian”) dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat 
mengenai nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Oktober 2019. 
 
Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan pendapat penilaian Obyek 
Penilaian dengan No. 00001/2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2020 tanggal 6 Januari 2020. Namun, 
sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan 
ke dalam laporan penilaian Obyek Penilaian, maka dengan ini, kami menerbitkan kembali 
laporan penilaian 51,00% saham STI dengan No. 00008/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 
tanggal 6 Februari 2020. Perubahan-perubahan tersebut antara lain sebagai berikut: 
 

• Penyesuaian pengungkapan pada ruang lingkup; 
 

• Perubahan pada laporan keuangan STI untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya 
disebut “KAP”) Morhan & Rekan (selanjutnya disebut “MR”) dari sebelumnya 
No. 00001/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 menjadi 
No. 00010/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020; 
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• Penambahan dan penyesuaian pengungkapan pada kondisi pembatas dan asumsi-
asumsi pokok; 
 

• Penambahan pengungkapan pada struktur permodalan STI; 
 

• Penambahan pengungkapan pada informasi non-keuangan; 
 

• Penyesuaian pengungkapan pada analisis laporan keuangan historis;  
 

• Penambahan pengungkapan pada penilaian; dan 
 

• Penyesuaian asumsi proyeksi pada penilaian. 
 

Perubahan-perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan laporan penilaian Obyek Penilaian 
secara signifikan dan material dari sebelumnya Rp 53,50 miliar menjadi Rp 53,77 miliar. 
 

 
ALASAN DAN LATAR BELAKANG RENCANA AKUISISI 
 
Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (publicly-
held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup 
kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang teknologi pembayaran. Perseroan 
berdomisili di Podomoro City, Central Park, Garden Shopping Avenue B – 08 BA, Jalan Letjen 
S. Parman Kavling 28, Jakarta Barat 11470, dengan nomor telepon: (021) 2986 0750 dan 
website: www.cashlez.com. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen 
Perseroan, saat ini, Perseroan bergerak pada bidang jasa payment financial technology 
dimana Perseroan memberikan solusi pembayaran dan menawarkan nilai tambah bagi para 
merchant agar dapat mengorganisir dan mengembangkan bisnisnya, dengan platform 
pembayaran bernama Cashlez. 
 
STI merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held 
company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup 
kegiatan usaha STI adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar perangkat lunak 
(software). Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, saat ini, STI 
merupakan perusahaan yang menyediakan solusi teknologi informasi yang berfokus pada 
RFID dan teknologi Smart Card untuk pembayaran, identifikasi, akses kontrol, dan lainnya. 
 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong sistem perdagangan untuk terus 
melakukan inovasi untuk mengembangkan kemudahan pembayaran. Hal ini sejalan dengan 
visi Perseroan menjadi platform pembayaran yang sangat efektif dan mudah digunakan oleh 
siapa saja serta dapat menerima segala jenis metode pembayaran yang ada. Perseroan 
memandang STI dapat mendukung visi Perseroan dalam menyempurnakan sistem 
pembayaran yang dibutuhkan.  
 
  

http://www.cashlez.com/
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Dengan demikian, Perseroan merencanakan untuk melakukan akuisisi atas 1.020 lembar 
saham STI atau setara dengan 51,00% saham STI, dimana 207 lembar saham atau setara 
dengan 10,35% saham STI dari GIP, 670 lembar saham atau setara dengan 33,35% saham 
STI dari Suwandi, dan 143 lembar saham atau setara dengan 7,15% saham STI dari Rendy 
Ardilles (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rencana Akuisisi”). Setelah Rencana 
Akuisisi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat menciptakan sinergi antar Perseroan 
dan STI yang lebih mampu bersaing dan menjawab kebutuhan kemudahan sistem 
pembayaran. 
 
Dalam rangka mendukung pendanaan Rencana Akuisisi, Perseroan merencanakan untuk 
melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut “Rencana PUPS”). 
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Akuisisi dan 
Rencana PUPS merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 
yang lainnya dan selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rencana Transaksi”. 
 
Alasan dilakukannya Rencana Akuisisi adalah sebagai berikut: 
 

• Perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong sistem perdagangan untuk 
terus melakukan inovasi untuk mengembangkan kemudahan pembayaran. Hal ini sejalan 
dengan visi Perseroan menjadi platform pembayaran yang sangat efektif dan mudah 
digunakan oleh siapa saja serta dapat menerima segala jenis metode pembayaran yang 
ada. Perseroan memandang STI dapat mendukung visi Perseroan dalam 
menyempurnakan sistem pembayaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, Perseroan 
merencanakan untuk melakukan Rencana Akuisisi. Setelah Rencana Akuisisi menjadi 
efektif, Perseroan mengharapkan dapat menciptakan sinergi antar Perseroan dan STI 
yang lebih mampu bersaing dan menjawab kebutuhan kemudahan sistem pembayaran. 
 

• Setelah Rencana Akuisisi menjadi efektif, dengan potensi sinergi antara Perseroan dan 
STI, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan pendapatan konsolidasian Perseroan 
yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan 
kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang. 
 

• Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi membukukan 
pendapatan atas pendapatan STI pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan. 

 
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, mengingat Suwandi 
merupakan Direktur Perseroan sekaligus pemegang saham dan Komisaris STI, maka 
Rencana Akuisisi merupakan transaksi afiliasi, sehingga Perseroan harus memenuhi 
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan 
Transaksi Tertentu” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 
tanggal 25 November 2009 (selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.1”). 
 
Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana 
Akuisisi tersebut merupakan transaksi material, sehingga Perseroan harus memenuhi 
Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan 
Usaha Utama” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK  
No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.2”). 
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Untuk transaksi yang tergolong dalam kategori transaksi afiliasi dan transaksi material, 
Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 mensyaratkan adanya laporan penilaian atas Obyek 
Penilaian, yang disiapkan oleh penilai independen. 
 
Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan Rencana Akuisisi tersebut, maka Perseroan 
menunjuk penilai independen, KR untuk melakukan penilaian atas Obyek Penilaian. 
 
Mengingat STI adalah perusahaan tertutup yang sahamnya tidak dapat diperjualbelikan di 
pasar modal, maka saham STI bersifat tidak likuid. 
 
 
PREMIS PENILAIAN 
 
Kami telah melakukan penilaian atas nilai pasar wajar Obyek Penilaian dengan premis 
penilaian bahwa STI adalah sebuah perusahaan yang “going-concern”. 
 
 
TUJUAN DAN MAKSUD PENILAIAN 
 
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai 
pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau 
ekuivalensinya pada tanggal 31 Oktober 2019. 
 
Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari 
Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh 
manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Akuisisi dan untuk memenuhi 
ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. 
 
Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Bapepam-LK No. VIII.C.3 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian 
Usaha di Pasar Modal” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK 
No. Kep-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 (selanjutnya disebut “Peraturan VIII.C.3”) dan 
Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut “SPI”) 2018. 
 
 
DEFINISI NILAI YANG DIGUNAKAN 
 
Mengingat Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, maka 
dasar nilai yang kami gunakan mengacu pada Peraturan VIII.C.3. 
 
Untuk keperluan penilaian Obyek Penilaian, dasar nilai yang sesuai untuk digunakan dalam 
penilaian Obyek Penilaian ini adalah nilai pasar wajar (fair market value), dimana berdasarkan 
Peraturan VIII.C.3, nilai pasar wajar didefinisikan sebagai “perkiraan jumlah uang pada 
tanggal penilaian (cut-off date) yang dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli obyek 
penilaian antara pembeli yang berminat membeli (willing buyer) dan penjual yang berminat 
menjual (willing seller) dalam suatu transaksi yang bersifat layak dan wajar”. 
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INDEPENDENSI PENILAI 
 
Dalam mempersiapkan laporan penilaian, KR bertindak secara independen tanpa adanya 
benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan STI ataupun pihak-pihak 
yang terafiliasi dengan Perseroan dan STI. KR juga tidak memiliki kepentingan ataupun 
keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan penilaian ini tidak 
dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami 
terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan dari proses analisis 
penilaian ini dan KR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran kami 
No. KR/190731-001 tanggal 31 Juli 2019 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. 
 
 
TANGGAL EFEKTIF PENILAIAN 
 
Nilai pasar wajar Obyek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 
31 Oktober 2019. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan 
penilaian serta dari data keuangan STI yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa 
laporan keuangan STI untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Oktober 2019 yang menjadi dasar penilaian ini. 
 
 
JENIS LAPORAN 
 
Jenis laporan penilaian 51,00% saham PT Softorb Technology Indonesia ini merupakan 
laporan terinci. 
 
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN (SUBSEQUENT EVENTS) 
 
Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Oktober 2019, sampai dengan tanggal diterbitkannya 
laporan penilaian 51,00% saham PT Softorb Technology Indonesia, tidak terdapat kejadian 
penting setelah tanggal penilaian (subsequent events) yang secara signifikan dapat 
mempengaruhi penilaian nilai pasar wajar Obyek Penilaian, kecuali: 
 

• Berdasarkan Akta Notaris No. 39 pada tanggal 17 Desember 2019 dari Notaris 
Drs. Wijanto Suwongso, S.H., pemegang saham menyetujui pembelian saham dalam STI 
dan perubahan susunan pemegang saham STI. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-
AH.01.03-0375711 tanggal 19 Desember 2019. Sehingga susunan pemegang saham 
sebagai berikut: 
 

 
  

(Dalam Rupiah)

Suwandi 840                          42,00% 840.000.000             

Rendy Ardilles 280                          14,00% 280.000.000             

PT Global Integrasi Prima 300                          15,00% 300.000.000             

Harto Poerwanto 580                          29,00% 580.000.000             

Jumlah 2.000                       100,00% 2.000.000.000          

 Pemegang Saham Jumlah Saham
Persentase 

Kepemilikan
Jumlah Modal



 

6 
 
 

 
RUANG LINGKUP 
 
Dalam melakukan penilaian untuk memperkirakan nilai pasar wajar Obyek Penilaian, kami 
telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan 
informasi sebagai berikut: 
 
1. Laporan keuangan STI untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 

31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh KAP MR sebagaimana tertuang dalam 
laporannya No. 00010/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 
dengan opini tanpa modifikasian; 
 

2. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang 
telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan 
(selanjutnya disebut “PHHARPR”) sebagaimana tertuang dalam laporannya 
No. 00741/2.1133/AU.1/05/0020-1/1/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dengan opini tanpa 
modifikasian; 

 
3. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang 

telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan (selanjutnya disebut “JMMR”) 
sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 18358-B2A/JMM2.FH2 tanggal 
9 Mei 2018 dengan opini tanpa modifikasian; 
 

4. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang 
telah diaudit oleh KAP JMMR sebagaimana tertuang dalam laporannya  
No. 17461-B2A/JMM1.FH1 tanggal 16 Oktober 2017 dengan opini tanpa modifikasian; 
 

5. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang 
telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (selanjutnya disebut “ARHJ”) 
sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 868/ARHJ-RD/CRS-STI/GA/03.17 tanggal 
10 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal; 
 

6. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang 
telah diaudit oleh KAP ARHJ sebagaimana tertuang dalam laporannya  
No. 777/ARHJ-RD/CRS-STI/GA/07.15 tanggal 27 Juli 2015 dengan opini tanpa 
modifikasian; 
 

7. Proyeksi laporan keuangan STI untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2020 – 2024 yang disusun oleh manajemen STI; 
 

8. Anggaran dasar STI yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris 
Drs. Wijanto Suwongso, S.H., No. 39 tanggal 17 Desember 2019 mengenai perubahan 
susunan pemegang saham STI; 
 

9. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Suwandi dengan posisi 
sebagai Direktur, mengenai alasan, latar belakang dan hal-hal lain yang terkait dengan 
Rencana Transaksi; 
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10. Tarif pajak yang diberlakukan atas STI adalah berdasarkan laba kena pajak dalam 

periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku umum, 
yaitu sebesar 25,00%; 
 

11. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan dan STI serta pihak-pihak lain yang 
relevan untuk penugasan; 
 

12. Data dan informasi industri berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain 
website Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan 
Bloomberg; 
 

13. Data dan informasi pasar berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain 
website Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan 
Bloomberg; 
 

14. Data dan informasi ekonomi berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain 
website Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan 
Bloomberg; 
 

15. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Transaksi; dan 
 

16. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil 
analisis lain yang kami anggap relevan. 

 
Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan 
kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan 
kepada kami oleh Perseroan dan STI atau yang tersedia secara umum dan kami tidak 
bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. 
 
Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari STI. Jasa-jasa yang kami 
berikan kepada Perseroan hanya merupakan penilaian atas Obyek Penilaian dan bukan jasa-
jasa akuntansi, audit atau perpajakan. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan penilaian tidak 
merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan 
atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan 
tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam 
pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau 
pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba 
mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan Perseroan. 
 
 
KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK 
 
Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan 
keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal 
penerbitan laporan penilaian ini. 
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Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada 
proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen STI. Dalam penyusunan proyeksi 
laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja STI pada tahun-
tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami 
telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat 
menggambarkan kondisi operasi dan kinerja STI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan 
lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan 
terhadap target kinerja STI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya 
(fiduciary duty). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi 
laporan keuangan berdasarkan kinerja historis STI dan informasi manajemen STI terhadap 
proyeksi laporan keuangan STI tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas laporan penilaian 
STI dan kesimpulan nilai akhir. 
 
Dalam penugasan penilaian ini, kami mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan 
kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai 
dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang 
berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. Kami 
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan 
pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang 
terjadi setelah tanggal laporan ini. 
 
Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, 
kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain 
yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan STI atau yang tersedia secara umum yang 
pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung 
jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. 
Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan STI bahwa mereka 
tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada 
kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. 
 
Analisis penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi 
sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat 
mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas 
perubahan kesimpulan atas penilaian kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya 
ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga 
data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan. 
 
Karena hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang 
mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah 
hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data 
yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang 
terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan 
dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung 
jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya 
analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis 
transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. 
Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan 
yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat 
mempengaruhi operasional Perseroan dan STI. 
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Pekerjaan kami yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak 
dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan 
prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat 
dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan 
atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami 
juga telah memperoleh informasi atas status hukum STI berdasarkan anggaran dasar STI. 
 
 
TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI 
 
Dalam menyusun laporan penilaian Obyek Penilaian, KR diberikan kesempatan untuk 
melakukan inspeksi guna mendukung proses penyusunan laporan penilaian Obyek Penilaian. 
 
 
PENDEKATAN PENILAIAN YANG DIGUNAKAN 
 
Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal 
akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan 
posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif STI, pengkajian atas kondisi operasi dan 
manajemen serta sumber daya yang dimiliki STI. Prospek STI di masa yang akan datang kami 
evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh 
manajemen yang telah kami kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan 
pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak 
nilai (value drivers) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan. 
 
Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu 
“business interest” perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan 
laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian 
terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi 
komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun 
nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan 
laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang 
dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut. 
 
 
METODE PENILAIAN YANG DIGUNAKAN 
 
Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto 
arus kas (discounted cash flows [DCF] method) dan metode pembanding perusahaan tercatat 
di Bursa Efek (guideline publicly traded company method). 
 
Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh 
STI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan 
usaha STI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi STI diproyeksikan 
sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha STI. Arus kas yang dihasilkan 
berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto 
yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut. 
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Metode pembanding perusahaan tercatat di Bursa Efek digunakan dalam penilaian ini karena 
walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai 
perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data 
saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai 
saham yang dimiliki oleh STI. 
 
Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk 
diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. 
Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain 
yang dapat memberikan hasil yang berbeda. 
 
Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan 
melakukan pembobotan. 
 
 
RINGKASAN HASIL PENILAIAN 
 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ringkasan hasil penilaian kami adalah sebagai 
berikut: 
 
I. Nilai Pasar Wajar 51,00% Saham STI Berdasarkan Metode Diskonto Arus Kas 

 
Berdasarkan metode diskonto arus kas, diperoleh bahwa indikasi nilai pasar wajar 
100,00% saham STI sebelum diskon likuiditas pasar adalah sebesar Rp 162,76 miliar. 
Dengan diskon likuiditas pasar sebesar 30,00%, maka nilai pasar wajar 100,00% 
saham STI adalah sebesar Rp 113,93 miliar. Dengan demikian, nilai pasar wajar 
51,00% saham STI berdasarkan metode diskonto arus kas adalah sebesar 
Rp 58,11 miliar. 
 

II. Nilai Pasar Wajar 51,00% Saham STI Berdasarkan Metode Pembanding 
Perusahaan Tercatat di Bursa Efek 
 
Berdasarkan metode pembanding perusahaan tercatat di Bursa Efek, diperoleh hasil 
bahwa indikasi nilai pasar wajar 100,00% saham STI sebelum diskon likuiditas pasar 
adalah sebesar Rp 41,36 miliar. Dengan diskon likuiditas pasar sebesar 30,00%, 
maka nilai pasar wajar 100,00% saham STI adalah sebesar Rp 28,95 miliar. Dengan 
demikian, nilai pasar wajar 51,00% saham STI berdasarkan metode pembanding 
perusahaan tercatat di Bursa Efek adalah sebesar Rp 14,77 miliar. 
 

III. Rekonsiliasi Nilai 
 
Untuk mendapatkan nilai pasar wajar yang mewakili nilai dari kedua metode penilaian 
yang digunakan, dilakukan rekonsiliasi dengan terlebih dahulu melakukan 
pembobotan terhadap nilai pasar wajar yang dihasilkan dari kedua metode tersebut, 
masing-masing dengan bobot 90,00% untuk metode diskonto arus kas dan 10,00% 
untuk metode pembanding perusahaan tercatat di Bursa Efek. 
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Alasan kami memberikan bobot 90,00% untuk metode diskonto arus kas dan 10,00% 
untuk metode pembanding perusahaan tercatat di Bursa Efek yaitu karena data-data 
dan informasi yang digunakan pada metode diskonto arus kas yang kami gunakan 
untuk menentukan nilai pasar wajar Obyek Penilaian merupakan data-data dan 
informasi yang memiliki tingkat kehandalan yang lebih memadai dengan data-data dan 
informasi yang digunakan pada metode pembanding perusahaan tercatat di Bursa 
Efek. 
 
Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai pasar wajar Obyek 
Penilaian adalah sebesar Rp 53,77 miliar. 
 
Sehubungan dengan penilaian ini, kami ingin menekankan bahwa nilai pasar wajar 
yang dihitung dengan metode diskonto arus kas didasarkan atas asumsi-asumsi 
mengenai tingkat pendapatan, beban dan akun-akun laporan posisi keuangan yang 
dikembangkan pihak manajemen STI melalui analisis atas kinerja historis dan 
pernyataan manajemen STI mengenai rencana-rencana untuk masa yang akan 
datang sebelum penilaian Obyek Penilaian. Kami melakukan penelaahan atas asumsi-
asumsi tersebut dan menurut pendapat kami, asumsi-asumsi tersebut wajar. Akan 
tetapi, kami tidak bertanggung jawab atas pencapaian asumsi-asumsi tersebut. Setiap 
perubahan dari asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi perhitungan nilai Obyek 
Penilaian. Karena tidak ada kepastian bahwa dasar-dasar dan asumsi-asumsi 
tersebut akan terealisasi, kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa hasil-hasil 
yang diproyeksikan akan tercapai. 

 
 
KESIMPULAN PENILAIAN 
 
Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan 
mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut 
pendapat kami, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah 
sebesar Rp 53,77 miliar. 
 
Nilai pasar wajar Obyek Penilaian tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi 
yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan STI serta pihak-pihak lain yang 
relevan dengan penilaian. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar 
dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi 
nilai pasar wajar tersebut secara material. 
 
Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab kami 
kemungkinan terjadinya masalah yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, 
kewajiban utang dan/atau sengketa atas STI. Kami tegaskan pula bahwa kami tidak 
memperoleh manfaat atau keuntungan apapun baik saat ini maupun di masa datang dan 
imbalan jasa yang telah disetujui atas penilaian STI tidak tergantung pada nilai yang 
dilaporkan. 
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DISTRIBUSI PENILAIAN 
 
Penilaian ini hanya ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan 
Rencana Akuisisi serta tidak dapat digunakan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya izin 
tertulis dari KR dan/atau tidak untuk digunakan oleh pihak lain. 
 
Penilaian ini juga disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis 
dan keuangan serta peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk 
menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi 
setelah tanggal laporan ini. Walaupun demikian, kami memiliki hak untuk, jika diperlukan, 
merubah atau melengkapi hasil dari laporan ini jika terdapat tambahan informasi yang relevan 
setelah tanggal laporan ini yang kami anggap dapat berpengaruh secara signifikan terhadap 
hasil penilaian kami. Laporan penilaian ini hanya dipersiapkan untuk dapat dipergunakan 
sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan 
lainnya. 
 
Pendapat yang kami sampaikan di sini harus dipandang sebagai satu kesatuan bersama 
dengan laporan lengkap yang telah kami siapkan. Penggunaan sebagian analisis dan 
informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan 
pandangan yang menyesatkan. 
 
Penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dan stempel 
perusahaan (corporate seal) dari KJPP Kusnanto & rekan. 
 
 
Hormat kami, 
KJPP KUSNANTO & REKAN 
 
 
 
 
 
 
Willy D. Kusnanto 
Pimpinan Rekan 
 
Izin Penilai : B-1.09.00153 
STTD : STTD.PB-01/PM.22/2018 
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis 
MAPPI : 06-S-01996 
 



 

 
No. : 00018/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 28 Februari 2020 
 
 
 
Kepada Yth. 
 
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk 
Podomoro City, Central Park 
Garden Shopping Avenue B – 08 BA 
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 
Jakarta Barat 11470 
 
U.p. : Direksi 
 
Hal : Ringkasan Penilaian Aset Berwujud, Aset Takberwujud, dan Liabilitas 

PT Softorb Technology Indonesia 
 
 
Dengan hormat, 
 
Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “KJPP”) Kusnanto & rekan (selanjutnya 
disebut “KR” atau “kami”) mendapat penugasan dari manajemen PT Cashlez Worldwide 
Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai 
independen atas nilai pasar wajar aset berwujud, aset takberwujud, dan liabilitas PT Softorb 
Technology Indonesia (selanjutnya disebut “STI”). Penugasan kami tersebut sesuai dengan 
surat penawaran kami No. KR/1901125-001 tanggal 25 November 2019 yang telah disetujui 
oleh manajemen Perseroan. 
 
Selanjutnya, kami sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
No. 2.09.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar 
modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar 
Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), 
menyatakan bahwa kami telah meneliti dan menilai nilai pasar wajar aset berwujud, aset 
takberwujud, dan liabilitas STI (selanjutnya disebut “Obyek Penilaian”) dengan tujuan untuk 
mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 
31 Oktober 2019. 
 
Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan pendapat penilaian Obyek 
Penilaian dengan No. 00002/2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2020 tanggal 7 Januari 2020. Namun, 
sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan 
ke dalam laporan penilaian Obyek Penilaian, maka dengan ini, kami menerbitkan kembali 
laporan penilaian aset berwujud, aset takberwujud, dan liabilitas STI dengan 
No. 00009/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020. Perubahan-perubahan 
tersebut antara lain sebagai berikut: 
 

• Penyesuaian pengungkapan pada tujuan dan maksud penilaian; 
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• Perubahan pada laporan keuangan STI untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya 
disebut “KAP”) Morhan & Rekan (selanjutnya disebut “MR”) dari sebelumnya 
No. 00001/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 menjadi 
No. 00010/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020; 
 

• Perubahan pada laporan penilaian aset STI per 31 Oktober 2019 yang disusun oleh KJPP 
Toto Suharto & Rekan (selanjutnya disebut “TNR”) dari sebelumnya  
No. 00654/2.0055-00/PI/10/0060/0/XII/2019 tanggal 29 Desember 2019 menjadi 
No. 00045/2.0055-00/PI/10/0060/0/II/2020 tanggal 5 Februari 2020; 
 

• Penambahan pengungkapan pada kejadian penting setelah tanggal penilaian 
(subsequent events); 
 

• Penyesuaian pengungkapan pada ruang lingkup; 
 

• Penambahan pengungkapan pada metode penilaian yang digunakan; 
 

• Penambahan pengungkapan pada struktur permodalan STI; 
 

• Penyesuaian pengungkapan pada analisis laporan keuangan historis; dan 
 

• Penyesuaian pengungkapan pada identifikasi aset berwujud, aset takberwujud, dan 
metode penilaian. 

 
Perubahan-perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan akhir nilai pasar goodwill. 
 

Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan pendapat penilaian Obyek 
Penilaian dengan No. 00009/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020. 
Namun, sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu 
ditambahkan ke dalam laporan penilaian Obyek Penilaian, maka dengan ini, kami 
menerbitkan kembali laporan penilaian aset berwujud, aset takberwujud, dan liabilitas STI 
dengan No. 00018/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020. Perubahan-
perubahan tersebut antara lain sebagai berikut: 
 

• Perubahan pada laporan penilaian aset STI per 31 Oktober 2019 yang disusun oleh KJPP 
TNR dari sebelumnya No. 00045/2.0055-00/PI/10/0060/0/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 
menjadi No. 00079/2.0055-00/PI/10/0060/0/II/2020 tanggal 28 Februari 2020. 
 

Perubahan-perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan akhir nilai pasar goodwill secara 
signifikan dan material dari sebelumnya Rp 41,49 miliar menjadi Rp 41,43 miliar. 
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ALASAN DAN LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI 
 
Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (publicly-
held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup 
kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang teknologi pembayaran. Perseroan 
berdomisili di Podomoro City, Central Park, Garden Shopping Avenue B – 08 BA, Jalan Letjen 
S. Parman Kavling 28, Jakarta Barat 11470, dengan nomor telepon: (021) 2986 0750 dan 
website: www.cashlez.com. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen 
Perseroan, saat ini, Perseroan bergerak pada bidang jasa payment financial technology 
dimana Perseroan memberikan solusi pembayaran dan menawarkan nilai tambah bagi para 
merchant agar dapat mengorganisir dan mengembangkan bisnisnya, dengan platform 
pembayaran bernama Cashlez. 
 
STI merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held 
company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup 
kegiatan usaha STI adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar perangkat lunak 
(software). Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, saat ini, STI 
merupakan perusahaan yang menyediakan solusi teknologi informasi yang berfokus pada 
RFID dan teknologi Smart Card untuk pembayaran, identifikasi, akses kontrol, dan lainnya. 
 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong sistem perdagangan untuk terus 
melakukan inovasi untuk mengembangkan kemudahan pembayaran. Hal ini sejalan dengan 
visi Perseroan menjadi platform pembayaran yang sangat efektif dan mudah digunakan oleh 
siapa saja serta dapat menerima segala jenis metode pembayaran yang ada. Perseroan 
memandang STI dapat mendukung visi Perseroan dalam menyempurnakan sistem 
pembayaran yang dibutuhkan.  
 
Dengan demikian, pada tanggal 7 Januari 2020, Perseroan, PT Global Integrasi Prima 
(selanjutnya disebut “GIP”), Suwandi, dan Rendy Ardilles telah menandatangani Perjanjian 
Jual dan Beli Saham Bersyarat (selanjutnya disebut “PPJB”), dimana Perseroan 
merencanakan untuk melakukan akuisisi atas 1.020 lembar saham STI atau setara dengan 
51,00% saham STI dengan nilai transaksi sebesar Rp 51,00 miliar, dimana 207 lembar saham 
atau setara dengan 10,35% saham STI dengan nilai transaksi sebesar Rp 10,35 miliar dari 
GIP, 670 lembar saham atau setara dengan 33,35% saham STI dengan nilai transaksi 
sebesar Rp 33,50 miliar dari Suwandi, dan 143 lembar saham atau setara dengan 7,15% 
saham STI dengan nilai transaksi sebesar Rp 7,15 miliar dari Rendy Ardilles (selanjutnya 
secara bersama-sama disebut “Rencana Akuisisi”). Setelah Rencana Akuisisi menjadi 
efektif, Perseroan mengharapkan dapat menciptakan sinergi antar Perseroan dan STI yang 
lebih mampu bersaing dan menjawab kebutuhan kemudahan sistem pembayaran. 
 
Dalam rangka mendukung pendanaan Rencana Akuisisi, Perseroan merencanakan untuk 
melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut “Rencana PUPS”). 
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Akuisisi dan 
Rencana PUPS merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 
yang lainnya dan selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rencana Transaksi”. 
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Alasan dilakukannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut: 
 

• Perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong sistem perdagangan untuk 
terus melakukan inovasi untuk mengembangkan kemudahan pembayaran. Hal ini sejalan 
dengan visi Perseroan menjadi platform pembayaran yang sangat efektif dan mudah 
digunakan oleh siapa saja serta dapat menerima segala jenis metode pembayaran yang 
ada. Perseroan memandang STI dapat mendukung visi Perseroan dalam 
menyempurnakan sistem pembayaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, Perseroan 
merencanakan untuk melakukan Rencana Akuisisi. Setelah Rencana Akuisisi menjadi 
efektif, Perseroan mengharapkan dapat menciptakan sinergi antar Perseroan dan STI 
yang lebih mampu bersaing dan menjawab kebutuhan kemudahan sistem pembayaran. 
 

• Setelah Rencana Akuisisi menjadi efektif, dengan potensi sinergi antara Perseroan dan 
STI, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan pendapatan konsolidasian Perseroan 
yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan 
kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang. 
 

• Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi membukukan 
pendapatan atas pendapatan STI pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan. 

 
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, mengingat Suwandi 
merupakan Direktur Perseroan sekaligus pemegang saham dan Komisaris STI, maka 
Rencana Akuisisi merupakan transaksi afiliasi, sehingga Perseroan harus memenuhi 
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan 
Transaksi Tertentu” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 
tanggal 25 November 2009 (selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.1”). 
 
Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana 
Akuisisi tersebut merupakan transaksi material, sehingga Perseroan harus memenuhi 
Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan 
Usaha Utama” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK  
No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.2”). 
 
Untuk transaksi yang tergolong dalam kategori transaksi afiliasi dan transaksi material, 
Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 mensyaratkan adanya laporan pendapat kewajaran 
(fairness opinion) (selanjutnya disebut “Pendapat Kewajaran”) atas Rencana Akuisisi, yang 
disiapkan oleh penilai independen. 
 
Dalam rangka penyusunan laporan Pendapat Kewajaran dari Rencana Akuisisi, Peraturan 
IX.E.2 mensyaratkan adanya proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk 
periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sehubungan dengan 
Rencana Akuisisi yang direviu oleh akuntan publik. 
 
Dalam rangka penyusunan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk 
periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sehubungan dengan 
Rencana Akuisisi, akuntan publik memerlukan informasi mengenai nilai pasar wajar dari tiap-
tiap aset, baik berwujud maupun yang takberwujud STI untuk kepentingan penyusunan 
alokasi harga pembelian (purchase price allocation [PPA]). 



 

v 
 
 

 
Dengan demikian, dalam rangka penyusunan proforma laporan keuangan konsolidasian 
Perseroan tersebut, maka manajemen Perseroan menunjuk penilai independen, KR untuk 
melakukan penilaian atas Obyek Penilaian. 
 
 
PREMIS PENILAIAN 
 
Kami telah melakukan penilaian atas nilai pasar wajar Obyek Penilaian dengan premis 
penilaian bahwa STI adalah sebuah perusahaan yang “going-concern”. 
 
 
TUJUAN DAN MAKSUD PENILAIAN 
 
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai 
pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau 
ekuivalensinya pada tanggal 31 Oktober 2019. 
 
Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari 
Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh 
manajemen Perseroan dalam rangka penyusunan proforma laporan keuangan konsolidasian 
Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019. 
 
Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Bapepam-LK No. VIII.C.5 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset 
Tak Berwujud di Pasar Modal” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-
620/BL/2011 tanggal 30 November 2011 (selanjutnya disebut “Peraturan VIII.C.5”) dan 
Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut “SPI”) 2018. 
 
 
DEFINISI NILAI YANG DIGUNAKAN 
 
Mengingat Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, maka 
dasar nilai yang kami gunakan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3 tentang 
“Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal” yang dimuat 
dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 
(selanjutnya disebut “Peraturan VIII.C.3”). 
 
Untuk keperluan penilaian Obyek Penilaian, dasar nilai yang sesuai untuk digunakan dalam 
penilaian Obyek Penilaian ini adalah nilai pasar wajar (fair market value), dimana berdasarkan 
Peraturan VIII.C.3, nilai pasar wajar didefinisikan sebagai “perkiraan jumlah uang pada 
tanggal penilaian (cut-off date) yang dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli obyek 
penilaian antara pembeli yang berminat membeli (willing buyer) dan penjual yang berminat 
menjual (willing seller) dalam suatu transaksi yang bersifat layak dan wajar”. 
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INDEPENDENSI PENILAI 
 
Dalam mempersiapkan laporan penilaian, KR bertindak secara independen tanpa adanya 
benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan STI ataupun pihak-pihak 
yang terafiliasi dengan Perseroan dan STI. KR juga tidak memiliki kepentingan ataupun 
keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan penilaian ini tidak 
dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami 
terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan dari proses analisis 
penilaian ini dan KR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran kami 
No. KR/1901125-001 tanggal 25 November 2019 yang telah disetujui oleh manajemen 
Perseroan. 
 
 
TANGGAL EFEKTIF PENILAIAN 
 
Nilai pasar wajar Obyek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 
31 Oktober 2019. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan 
penilaian serta dari data keuangan STI yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa 
laporan keuangan STI untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Oktober 2019 yang menjadi dasar penilaian ini. 
 
 
JENIS LAPORAN 
 
Jenis laporan penilaian aset berwujud, aset takberwujud, dan liabilitas PT Softorb Technology 
Indonesia ini merupakan laporan terinci. 
 
 
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN (SUBSEQUENT EVENTS) 
 
Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Oktober 2019, sampai dengan tanggal diterbitkannya 
laporan penilaian 51,00% saham PT Softorb Technology Indonesia, tidak terdapat kejadian 
penting setelah tanggal penilaian (subsequent events) yang secara signifikan dapat 
mempengaruhi penilaian nilai pasar wajar Obyek Penilaian, kecuali: 
 

• Berdasarkan Akta Notaris No. 39 pada tanggal 17 Desember 2019 dari Notaris 
Drs. Wijanto Suwongso, S.H., pemegang saham menyetujui pembelian saham dalam STI 
dan perubahan susunan pemegang saham STI. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan  
No. AHU-AH.01.03-0375711 tanggal 19 Desember 2019. Sehingga susunan pemegang 
saham sebagai berikut: 
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KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan 
(update) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta kejadian-kejadian 
penting setelah Tanggal Penilaian (subsequent events) tidak dapat digunakan untuk 
memutakhirkan hasil penilaian. 
 
 
RUANG LINGKUP 
 
Dalam melakukan penilaian untuk memperkirakan nilai pasar Obyek Penilaian, kami telah 
menelaah, mempertimbangkan, mengacu atau melaksanakan prosedur atas data dan 
informasi sebagai berikut: 

 
1. Laporan keuangan STI untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 

31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh KAP MR sebagaimana tertuang dalam 
laporannya No. 00010/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 dengan 
opini tanpa modifikasian; 
 

2. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang 
telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan 
(selanjutnya disebut “PHHARPR”) sebagaimana tertuang dalam laporannya 
No. 00741/2.1133/AU.1/05/0020-1/1/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dengan opini tanpa 
modifikasian; 

 
3. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang 

telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan (selanjutnya disebut “JMMR”) 
sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 18358-B2A/JMM2.FH2 tanggal 9 Mei 2018 
dengan opini tanpa modifikasian; 

 
4. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang 

telah diaudit oleh KAP JMMR sebagaimana tertuang dalam laporannya  
No. 17461-B2A/JMM1.FH1 tanggal 16 Oktober 2017 dengan opini tanpa modifikasian; 

 
5. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang 

telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (selanjutnya disebut “ARHJ”) 
sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 868/ARHJ-RD/CRS-STI/GA/03.17 tanggal 
10 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal; 

  

(Dalam Rupiah)

Suwandi 840                          42,00% 840.000.000             

Rendy Ardilles 280                          14,00% 280.000.000             

PT Global Integrasi Prima 300                          15,00% 300.000.000             

Harto Poerwanto 580                          29,00% 580.000.000             

Jumlah 2.000                       100,00% 2.000.000.000          

 Pemegang Saham Jumlah Saham
Persentase 

Kepemilikan
Jumlah Modal
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6. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang 

telah diaudit oleh KAP ARHJ sebagaimana tertuang dalam laporannya  
No. 777/ARHJ-RD/CRS-STI/GA/07.15 tanggal 27 Juli 2015 dengan opini tanpa 
modifikasian; 
 

7. Laporan penilaian aset STI per 31 Oktober 2019 yang disusun oleh KJPP TNR 
sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00079/2.0055-00/PI/10/0060/0/II/2020 
tanggal 28 Februari 2020; 
 

8. PPJB; 

 
9. Anggaran dasar STI yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 39 tanggal 

17 Desember 2019 oleh Drs. Wijanto Suwongso, S.H., terkait perubahan susunan 
pemegang saham STI; 
 

10. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Suwandi dengan posisi 
sebagai Direktur, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan 
Rencana Transaksi; 
 

11. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan untuk 
penugasan; 
 

12. Data dan informasi industri berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain 
website Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan 
Bloomberg; 
 

13. Data dan informasi pasar berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain website 
Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan 
Bloomberg; 
 

14. Data dan informasi ekonomi berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain 
website Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan 
Bloomberg; 
 

15. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Transaksi; dan 
 

16. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil 
analisis lain yang kami anggap relevan. 

 
Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan 
kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan 
kepada kami oleh Perseroan dan STI atau yang tersedia secara umum dan kami tidak 
bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. 
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Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari STI. Jasa-jasa yang kami 
berikan kepada Perseroan hanya merupakan penilaian atas Obyek Penilaian dan bukan jasa-
jasa akuntansi, audit atau perpajakan. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan penilaian tidak 
merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan 
atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan 
tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam 
pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau 
pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba 
mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan Perseroan. 
 
 
KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK 
 
Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan 
keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal 
penerbitan laporan penilaian ini. 
 
Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan 
kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan 
tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh 
secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak 
bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) 
pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang 
terjadi setelah tanggal surat ini. 
 
Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, 
kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain 
yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan STI atau yang tersedia secara umum yang 
pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung 
jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. 
Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan STI bahwa mereka 
tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada 
kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. 
 
Analisis penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi 
sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat 
mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas 
perubahan kesimpulan atas penilaian kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya 
ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga 
data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan. 
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Karena hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang 
mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah 
hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data 
yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang 
terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan 
dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung 
jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya 
analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis 
transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. 
Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan 
yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat 
mempengaruhi operasional Perseroan dan STI. 
 
Pekerjaan kami yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak 
dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan 
prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat 
dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan 
atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami 
juga telah memperoleh informasi atas status hukum STI berdasarkan anggaran dasar STI. 
 
 
TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI 
 
Dalam menyusun laporan penilaian Obyek Penilaian, KR diberikan kesempatan untuk 
melakukan inspeksi guna mendukung proses penyusunan laporan penilaian Obyek Penilaian. 
 
 
PENDEKATAN PENILAIAN YANG DIGUNAKAN 
 
Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal 
akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan 
posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif STI, pengkajian atas kondisi operasi dan 
manajemen serta sumber daya yang dimiliki STI. Prospek STI di masa yang akan datang kami 
evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh 
manajemen yang telah kami kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan 
pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak 
nilai (value drivers) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan. 
 
Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan nilai pasar wajar suatu 
“business interest” perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan 
laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian 
terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi 
komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun 
nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan 
laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang 
dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut. 
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METODE PENILAIAN YANG DIGUNAKAN 
 
Dalam penilaian aset tetap, kami mengacu pada laporan penilaian properti STI per tanggal 
31 Oktober 2019 yang disusun oleh KJPP TNR, dengan rincian sebagai berikut: 
 

 
 
Selanjutnya, untuk seluruh liabilitas telah mencerminkan nilai pasarnya 
 
Pendekatan dan metode penilaian tersebut adalah yang kami anggap paling sesuai untuk 
diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan 
STI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian 
lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. 
 
 
RINGKASAN HASIL PENILAIAN 
 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil penyesuaian laporan posisi 
keuangan sebagai berikut: 
 
Nilai pasar 51,00% aset dan liabilitas STI masing-masing adalah sebesar Rp 53,84 miliar dan 
Rp 44,28 miliar. Selisih antara nilai aset dan liabilitas STI merupakan nilai pasar aset berwujud 
bersih STI, yaitu sebesar Rp 9,57 miliar. 
 
Berdasarkan PPJB, nilai transaksi atas Rencana Akuisisi adalah sebesar Rp 51,00 miliar. 
Selanjutnya, nilai goodwill kemudian diperoleh dengan mengurangkan nilai transaksi atas 
Rencana Akuisisi dengan nilai pasar aset berwujud bersih dan nilai pasar aset takberwujud 
STI yang teridentifikasi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, 
STI tidak memiliki aset takberwujud yang teridentifikasi. Dengan demikian, diperoleh nilai 
goodwill sebesar Rp 41,43 miliar. 
  

PT Softorb Technology Indonesia Lampiran A

Rincian Aset Tetap

Per 31 Oktober 2019

(Dalam jutaan Rupiah)

Aset Tetap

Tanah 4.766                  -                         4.766                  

Gedung 1.461                  -                         1.461                  

Kendaraan 1.860                  3                        1.863                  

Peralatan kantor 2.094                  100                    2.194                  

Piranti lunak 6                        0                        6                        

Mesin 62                      0                        62                      

Jumlah 10.250                103                    10.353                

Keterangan 31/10/19 Penyesuaian Nilai Pasar
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Perhitungan alokasi harga pembelian atas Obyek Penilaian adalah sebagai berikut: 
 

 
 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan 
mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut 
pendapat kami, nilai pasar goodwill pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar 
Rp 41,43 miliar. 
 
Nilai pasar aset berwujud dan takberwujud STI tersebut kami tentukan berdasarkan data dan 
informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan STI serta pihak-pihak lain 
yang relevan dengan penilaian. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah 
benar, dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan 
mempengaruhi nilai pasar wajar tersebut secara material. 
 
Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab kami 
kemungkinan terjadinya masalah yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, 
kewajiban utang dan/atau sengketa atas STI. Kami tegaskan pula bahwa kami tidak 
memperoleh manfaat atau keuntungan apapun baik saat ini maupun di masa datang, dan 
imbalan jasa yang telah disetujui atas penilaian Obyek Penilaian tidak tergantung pada nilai 
yang dilaporkan. 
 
 
DISTRIBUSI PENILAIAN 
 
Penilaian ini hanya ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam rangka penyusunan 
proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 serta tidak dapat digunakan atau dikutip untuk tujuan 
lain tanpa adanya izin tertulis dari KR dan/atau tidak untuk digunakan oleh pihak lain. 
  

PT Softorb Technology Indonesia Lampiran B

Perhitungan Alokasi Harga Pembelian

Per 31 Oktober 2019

(Dalam jutaan Rupiah)

Nilai transaksi atas Rencana Akuisisi 51.000                

Nilai pasar dari 51,00% aset berwujud dan liabilitas STI

Aset 53.841                

Liabilitas (44.275)               

Indikasi nilai pasar aset takberwujud 41.434                

Aset takberwujud yang dapat diidentifikasi -                         

Goodwill 41.434                

Keterangan 31/10/19
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Penilaian ini juga disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis 
dan keuangan serta peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk 
menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi 
setelah tanggal surat ini. Walaupun demikian, kami memiliki hak untuk, jika diperlukan, 
merubah atau melengkapi hasil dari laporan ini jika terdapat tambahan informasi yang relevan 
setelah tanggal laporan ini yang kami anggap dapat berpengaruh secara signifikan terhadap 
hasil penilaian kami. Laporan penilaian ini hanya dipersiapkan untuk dapat dipergunakan 
sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan 
lainnya. 
 
Pendapat yang kami sampaikan di sini harus dipandang sebagai satu kesatuan bersama 
dengan laporan lengkap yang telah kami siapkan. Penggunaan sebagian analisis dan 
informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan 
pandangan yang menyesatkan. 
 
Penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dan stempel 
perusahaan (corporate seal) dari KJPP Kusnanto & rekan. 
 
 
Hormat kami, 
KJPP KUSNANTO & REKAN 
 
 
 
 
 
 
Willy D. Kusnanto 
Pimpinan Rekan 
 
Izin Penilai : B-1.09.00153 
STTD : STTD.PB-01/PM.22/2018 
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis 
MAPPI : 06-S-01996 
 

 



 

 
 

 
No. : 00036/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2020 20 April 2020 
 
 
 
Kepada Yth. 
 
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk 
Podomoro City, Central Park 
Garden Shopping Avenue B – 08 BA 
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 
Jakarta Barat 11470 
 
U.p. : Direksi 
 
Hal : Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi 
 
 
Dengan hormat, 
 
Pada tanggal 7 Januari 2020, PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (selanjutnya disebut 
“Perseroan”), PT Global Integrasi Prima (selanjutnya disebut “GIP”), Suwandi, dan Rendy 
Ardilles telah menandatangani Perjanjian Jual dan Beli Saham Bersyarat (selanjutnya disebut 
“PPJB”) dan pada tanggal 12 Maret 2020, Perseroan, GIP, Suwandi, dan Rendy Ardilles telah 
menandatangani Adendum Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (selanjutnya disebut 
“Adendum PPJB”), dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan akuisisi atas 
1.020 lembar saham PT Softorb Technology Indonesia (selanjutnya disebut “STI”) atau setara 
dengan 51,00% saham STI dengan nilai transaksi sebesar Rp 51,00 miliar, dimana 
207 lembar saham atau setara dengan 10,35% saham STI dengan nilai transaksi sebesar 
Rp 10,35 miliar dari GIP, 670 lembar saham atau setara dengan 33,35% saham STI dengan 
nilai transaksi sebesar Rp 33,50 miliar dari Suwandi, dan 143 lembar saham atau setara 
dengan 7,15% saham STI dengan nilai transaksi sebesar Rp 7,15 miliar dari Rendy Ardilles 
(selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rencana Akuisisi”).  
 
Sehubungan dengan Rencana Akuisisi tersebut, manajemen Perseroan telah menunjuk 
Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “KJPP”) Kusnanto & rekan (selanjutnya 
disebut “KR” atau “kami”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas 
kewajaran Rencana Akuisisi sesuai dengan surat penawaran kami No. KR/190731-001 
tanggal 31 Juli 2019 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, kami 
sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 
15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa 
Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang 
Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), menyampaikan 
pendapat kewajaran (fairness opinion) (selanjutnya disebut “Pendapat Kewajaran”) atas 
Rencana Akuisisi. 
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Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan pendapat kewajaran atas 
Rencana Akuisisi dengan No. 00003/2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2020 tanggal 7 Januari 2020. 
Namun, sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu 
ditambahkan ke dalam laporan pendapat kewajaran, maka dengan ini, kami menerbitkan 
kembali laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi dengan  
No. 00010/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 tanggal 7 Februari 2020. Perubahan-perubahan 
tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 
 

• Perubahan pada laporan keuangan STI untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya 
disebut “KAP”) Morhan & Rekan (selanjutnya disebut “MR”) dari sebelumnya 
No. 00001/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 menjadi 
No. 00010/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020; 
 

• Perubahan pada laporan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Oktober 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP MR dari sebelumnya 
No. 00002/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 menjadi 
No. 00012/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/II/2020 tanggal 7 Februari 2020; 
 

• Perubahan pada proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Rencana 
Transaksi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang 
telah direviu oleh KAP MR dari sebelumnya No. 003-S/MR/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 
menjadi No. 022-S/MR/II/2020 tanggal 7 Februari 2020; 
 

• Perubahan pada laporan penilaian 51,00% saham STI per 31 Oktober 2019 yang disusun 
oleh KJPP KR dari sebelumnya No. 00001/2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2020 tanggal 
6 Januari 2020 menjadi No. 00008/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 tanggal 
6 Februari 2020; 
 

• Penyesuaian pengungkapan pada ruang lingkup; 
 

• Penambahan dan penyesuaian pengungkapan pada kondisi pembatas dan asumsi-
asumsi pokok; 
 

• Penambahan pengungkapan pada analisis kewajaran Rencana Akuisisi; 
 

• Penambahan dan penyesuaian pengungkapan pada analisis kualitatif atas Rencana 
Akuisisi; dan 
 

• Penambahan dan penyesuaian pengungkapan pada analisis kuantitatif atas Rencana 
Akuisisi. 

 
Perubahan-perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan pendapat kewajaran atas 
Rencana Akuisisi. 
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Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan pendapat kewajaran atas 
Rencana Akuisisi dengan No. 00010/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 tanggal 
7 Februari 2020. Namun, sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang 
masih perlu ditambahkan ke dalam laporan pendapat kewajaran, maka dengan ini, kami 
menerbitkan kembali laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi dengan  
No. 00019/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 tanggal 7 Februari 2020. Perubahan-perubahan 
tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 
 

• Perubahan pada proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Rencana 
Transaksi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang 
telah direviu oleh KAP MR dari sebelumnya No. 022-S/MR/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 
menjadi No. 028-S/MR/II/2020 tanggal 28 Februari 2020. 
 

Perubahan-perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan pendapat kewajaran atas 
Rencana Akuisisi. 
 
Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan pendapat kewajaran atas 
Rencana Akuisisi dengan No. 00019/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 tanggal 
28 Februari 2020. Namun, sehubungan dengan adanya pengungkapan yang masih perlu 
ditambahkan ke dalam laporan pendapat kewajaran, maka dengan ini, kami menerbitkan 
kembali laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi dengan  
No. 00023/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2020 tanggal 12 Maret 2020. Perubahan-perubahan 
tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 
 

• Penambahan pengungkapan Adendum PPJB; dan  
 

• Perubahan pada proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Rencana 
Transaksi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang 
telah direviu oleh KAP MR dari sebelumnya No. 028-S/MR/II/2020 tanggal 
28 Februari 2020 menjadi No. 034-S/MR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020. 

 
Perubahan-perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan pendapat kewajaran atas 
Rencana Akuisisi. 
 
Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan pendapat kewajaran atas 
Rencana Akuisisi dengan No. 00023/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2020 tanggal 
12 Maret 2020. Namun, sehubungan dengan adanya pengungkapan yang masih perlu 
ditambahkan ke dalam laporan pendapat kewajaran, maka dengan ini, kami menerbitkan 
kembali laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi dengan  
No. 00036/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2020 tanggal 20 April 2020. Perubahan tersebut yaitu 
perubahan pada proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Rencana 
Transaksi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang 
telah direviu oleh KAP MR dari sebelumnya No. 034-S/MR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 
menjadi No. 065-S/MR/IV/2020 tanggal 20 April 2020. 
 
Perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi. 
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ALASAN DAN LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI 
 
Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (publicly-
held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup 
kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang teknologi pembayaran. Perseroan 
berdomisili di Podomoro City, Central Park, Garden Shopping Avenue B – 08 BA, Jalan Letjen 
S. Parman Kavling 28, Jakarta Barat 11470, dengan nomor telepon: (021) 2986 0750 dan 
website: www.cashlez.com. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen 
Perseroan, saat ini, Perseroan bergerak pada bidang jasa payment financial technology 
dimana Perseroan memberikan solusi pembayaran dan menawarkan nilai tambah bagi para 
merchant agar dapat mengorganisir dan mengembangkan bisnisnya, dengan platform 
pembayaran bernama Cashlez. 
 
STI merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held 
company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup 
kegiatan usaha STI adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar perangkat lunak 
(software). Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, saat ini, STI 
merupakan perusahaan yang menyediakan solusi teknologi informasi yang berfokus pada 
RFID dan teknologi Smart Card untuk pembayaran, identifikasi, akses kontrol, dan lainnya. 
 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong sistem perdagangan untuk terus 
melakukan inovasi untuk mengembangkan kemudahan pembayaran. Hal ini sejalan dengan 
visi Perseroan menjadi platform pembayaran yang sangat efektif dan mudah digunakan oleh 
siapa saja serta dapat menerima segala jenis metode pembayaran yang ada. Perseroan 
memandang STI dapat mendukung visi Perseroan dalam menyempurnakan sistem 
pembayaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, Perseroan merencanakan untuk melakukan 
Rencana Akuisisi. Setelah Rencana Akuisisi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat 
menciptakan sinergi antar Perseroan dan STI yang lebih mampu bersaing dan menjawab 
kebutuhan kemudahan sistem pembayaran. 
 
Dalam rangka mendukung pendanaan Rencana Akuisisi, Perseroan merencanakan untuk 
melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut “Rencana PUPS”). 
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Akuisisi dan 
Rencana PUPS merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 
yang lainnya dan selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rencana Transaksi”. 
 
Alasan dilakukannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut: 
 

• Perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong sistem perdagangan untuk 
terus melakukan inovasi untuk mengembangkan kemudahan pembayaran. Hal ini sejalan 
dengan visi Perseroan menjadi platform pembayaran yang sangat efektif dan mudah 
digunakan oleh siapa saja serta dapat menerima segala jenis metode pembayaran yang 
ada. Perseroan memandang STI dapat mendukung visi Perseroan dalam 
menyempurnakan sistem pembayaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, Perseroan 
merencanakan untuk melakukan Rencana Akuisisi. Setelah Rencana Akuisisi menjadi 
efektif, Perseroan mengharapkan dapat menciptakan sinergi antar Perseroan dan STI 
yang lebih mampu bersaing dan menjawab kebutuhan kemudahan sistem pembayaran. 

  

http://www.cashlez.com/
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• Setelah Rencana Akuisisi menjadi efektif, dengan potensi sinergi antara Perseroan dan 
STI, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan pendapatan konsolidasian Perseroan 
yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan 
kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang. 
 

• Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi membukukan 
pendapatan atas pendapatan STI pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan. 

 
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, mengingat Suwandi 
merupakan Direktur Perseroan sekaligus pemegang saham dan Komisaris STI, maka 
Rencana Akuisisi merupakan transaksi afiliasi, sehingga Perseroan harus memenuhi 
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan 
Transaksi Tertentu” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 
tanggal 25 November 2009 (selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.1”). 
 
Namun demikian, Dalam hal pengambilalihan dilakukan dengan pihak ketiga, Perseroan 
menemukan beberapa perusahaan yang sejenis dalam bidang usaha sebagaimana bidang 
usaha yang dilakukan oleh STI. Namun demikian, Perseroan tidak menemukan perusahaan-
perusahaan yang secara spesifik memiliki kegiatan usaha yang sama dengan STI yang dapat 
menciptakan sinergi kepada Perseroan sehingga pada akhirnya dapat menambah nilai 
korporat Perseroan bilamana Perseroan melakukan penjajakan untuk pembelian saham 
perusahaan sejenis dari pihak ketiga lainnya. Dengan demikian, pertimbangan dan alasan 
manajemen Perseroan dengan dilakukannya Rencana Akuisisi STI tersebut adalah Rencana 
Akuisisi STI dapat memberikan nilai tambah yang positif kepada Perseroan dibandingkan 
akuisisi dengan pihak ketiga lainnya. 
 
Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode sepuluh 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh KAP MR, nilai buku 
ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 32,60 miliar. Selanjutnya, berdasarkan PPJB, nilai 
transaksi pada Rencana Akuisisi tersebut adalah sebesar Rp 51,00 miliar. 
 
Dengan demikian, jumlah nilai transaksi dari Rencana Akuisisi tersebut mencerminkan 
156,46% nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Oktober 2019 sehingga Rencana Akuisisi 
merupakan transaksi material, sehingga Perseroan harus memenuhi Peraturan Bapepam-LK 
No. IX.E.2 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” yang dimuat 
dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 
(selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.2”). 
 
Untuk transaksi yang tergolong dalam kategori transaksi afiliasi dan transaksi material, 
Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2 mensyaratkan adanya laporan pendapat kewajaran atas 
transaksi tersebut, yang disiapkan oleh penilai independen. 
 
Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan Rencana Akuisisi tersebut, maka Perseroan 
menunjuk penilai independen, KR untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana 
Akuisisi. 
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Selanjutnya, Pendapat Kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana 
Akuisisi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Pendapat Kewajaran ini juga 
tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui 
Rencana Akuisisi atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Akuisisi. 
 
 
OBYEK TRANSAKSI PENDAPAT KEWAJARAN 
 
Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi adalah rencana 
Perseroan untuk melakukan akuisisi atas 1.020 lembar saham STI atau setara dengan 
51,00% saham STI dengan nilai transaksi sebesar Rp 51,00 miliar, dimana 207 lembar saham 
atau setara dengan 10,35% saham STI dengan nilai transaksi sebesar Rp 10,35 miliar dari 
GIP, 670 lembar saham atau setara dengan 33,35% saham STI dengan nilai transaksi 
sebesar Rp 33,50 miliar dari Suwandi, dan 143 lembar saham atau setara dengan 7,15% 
saham STI dengan nilai transaksi sebesar Rp 7,15 miliar dari Rendy Ardilles. 
 
 
MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN 
 
Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi adalah 
untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana 
Akuisisi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan 
IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. 
 
Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Bapepam-LK No. VIII.C.3 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian 
Usaha di Pasar Modal” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK  
No. Kep-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 (selanjutnya disebut “Peraturan VIII.C.3”) dan 
Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut “SPI”) 2018. 
 
 
TANGGAL PENDAPAT KEWAJARAN 
 
Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi dalam laporan Pendapat Kewajaran 
diperhitungkan pada tanggal 31 Oktober 2019. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan 
kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi. 
 
 
JENIS LAPORAN 
 
Jenis laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi ini merupakan laporan terinci. 
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RUANG LINGKUP 
 
Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, kami telah menelaah, mempertimbangkan, 
mengacu atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain sebagai berikut: 
 
1. Prospektus sehubungan dengan Rencana Transaksi yang disusun oleh manajemen 

Perseroan; 
 

2. Laporan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Oktober 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 
dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP MR sebagaimana tertuang dalam laporannya 
No. 00012/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 dengan opini tanpa 
modifikasian; 
 

3. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
yang telah diaudit oleh KAP Justinus A Sidharta (selanjutnya disebut “JAS”) sebagaimana 
tertuang dalam laporannya No. OPN/CWI/2016/170 tanggal 13 April 2018 dengan opini 
tanpa modifikasian; 
 

4. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 
yang telah diaudit oleh KAP JAS sebagaimana tertuang dalam laporannya 
No. OPN/CWI/2015/169 tanggal 8 Desember 2017 dengan opini tanpa modifikasian; 
 

5. Laporan keuangan STI untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh KAP MR sebagaimana tertuang dalam 
laporannya No. 00010/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 dengan 
opini tanpa modifikasian; 
 

6. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang 
telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan 
(selanjutnya disebut “PHHARPR”) sebagaimana tertuang dalam laporannya 
No. 00741/2.1133/AU.1/05/0020-1/1/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dengan opini tanpa 
modifikasian; 
 

7. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang 
telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan (selanjutnya disebut “JMMR”) 
sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 18358-B2A/JMM2.FH2 tanggal 9 Mei 2018 
dengan opini tanpa modifikasian; 
 

8. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang 
telah diaudit oleh KAP JMMR sebagaimana tertuang dalam laporannya  
No. 17461-B2A/JMM1.FH1 tanggal 16 Oktober 2017 dengan opini tanpa modifikasian; 
 

9. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang 
telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (selanjutnya disebut “ARHJ”) 
sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 868/ARHJ-RD/CRS-STI/GA/03.17 tanggal 
10 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal; 
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10. Laporan keuangan STI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang 

telah diaudit oleh KAP ARHJ sebagaimana tertuang dalam laporannya  
No. 777/ARHJ-RD/CRS-STI/GA/07.15 tanggal 27 Juli 2015 dengan opini tanpa 
modifikasian; 
 

11. Proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Rencana Transaksi untuk 
periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang telah direviu 
oleh KAP MR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 065-S/MR/IV/2020 tanggal 
20 April 2020; 
 

12. Proyeksi laporan keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi untuk 
periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 – 2024 yang disusun oleh manajemen 
Perseroan; 
 

13. Laporan penilaian 51,00% saham STI per 31 Oktober 2019 yang disusun oleh KJPP KR 
sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00008/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2020 
tanggal 6 Februari 2020; 
 

14. PPJB; 
 

15. Adendum PPJB; 
 

16. Anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 8 
tanggal 5 Desember 2019 dari Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris 
di Jakarta terkait perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi 
perusahaan publik (Tbk) melalui penerbitan dan penjualan saham baru, peningkatan 
modal dasar, perubahan klasifikasi saham, Penawaran Umum Perdana Saham, 
perubahan kegiatan Perseroan, perubahan nilai nominal menjadi Rp 12, penerbitan 
waran, perubahan struktur dewan, otorisasi kepada Dewan Komisaris, otorisasi kepada 
Direksi dan persetujuan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan; 
 

17. Anggaran dasar STI yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 39 tanggal 
17 Desember 2019 oleh Drs. Wijanto Suwongso, S.H., terkait perubahan susunan 
pemegang saham STI; 
 

18. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Suwandi dengan posisi 
sebagai Direktur, mengenai alasan, latar belakang dan hal-hal lain yang terkait dengan 
Rencana Transaksi; 
 

19. Informasi mengenai rencana-rencana bisnis yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa 
mendatang; 
 

20. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Transaksi; 
 

21. Data dan informasi industri berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain 
website Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan 
Bloomberg; 
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22. Data dan informasi pasar berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain website 

Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan 
Bloomberg; 
 

23. Data dan informasi ekonomi berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain 
website Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan 
Bloomberg; 
 

24. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan untuk 
penugasan; dan 
 

25. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil 
analisis lain yang kami anggap relevan. 

 
 
KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK 
 
Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi dipersiapkan menggunakan data dan 
informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah kami telaah. 
Dalam melaksanakan analisis, kami bergantung pada keakuratan, kehandalan dan 
kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan 
informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia 
secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. 
Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat 
kami secara material. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan 
bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang 
diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, kami tidak 
bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan 
adanya perubahan data dan informasi tersebut. 
 
Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana 
Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. Kami telah melakukan penelahaan atas 
proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah 
menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada 
penyesuaian yang signifikan yang perlu kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan dan 
telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). 
 
Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga 
tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Akuisisi. Jasa-jasa yang 
kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Akuisisi hanya merupakan 
pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit 
atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Akuisisi dari 
aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi 
hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana 
Akuisisi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik 
kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional 
Perseroan. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan 
dan STI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan STI. 
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Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Akuisisi tidak merupakan dan tidak dapat 
ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan 
prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat 
dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan 
atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak 
mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan 
menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Akuisisi yang ada dan 
mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap 
Rencana Akuisisi. 
 
Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum 
bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Akuisisi 
pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan. 
 
Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti 
terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam 
Rencana Akuisisi. Rencana Akuisisi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana 
Akuisisi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. 
 
Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian 
dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara 
utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang 
menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Akuisisi. Penyusunan Pendapat 
Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui 
analisis yang tidak lengkap. 
 
Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai 
dengan tanggal terjadinya Rencana Akuisisi ini tidak terjadi perubahan apapun yang 
berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan 
Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau 
melengkapi, memutakhirkan pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi 
serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam 
rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung 
jawab atas laporan pendapat kewajaran. 
 
Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki 
dampak material terhadap Rencana Akuisisi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak 
terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara 
eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan 
keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya 
setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal 
laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, 
maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi mungkin berbeda. 
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TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI 
 
Dalam menyusun laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi, KR diberikan 
kesempatan untuk melakukan inspeksi guna mendukung proses penyusunan laporan 
pendapat kewajaran. 
 
 
INDEPENDENSI PENILAI 
 
Dalam mempersiapkan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi, KR bertindak 
secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan 
Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KR juga tidak memilki 
kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan 
pendapat kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak 
manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran 
kesimpulan yang dihasilkan dari proses analisis Pendapat Kewajaran ini dan KR hanya 
menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran No. KR/190731-001 tanggal 31 Juli 2019 
yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. 
 
 
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENDAPAT KEWAJARAN (SUBSEQUENT EVENTS) 
 
Dari tanggal Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 31 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 
diterbitkannya laporan pendapat kewajaran, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal 
Pendapat Kewajaran (subsequent events), yang secara signifikan dapat mempengaruhi 
Pendapat Kewajaran, kecuali sebagai berikut: 

 

• Pada tanggal 5 Desember 2019 berdasarkan Akta Notaris Edward Suharjo 
Wiryomartani, S.H., No. 08, para pemegang saham telah menyetujui perubahan status 
Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik (Tbk) melalui penerbitan 
dan penjualan saham baru, peningkatan modal dasar, perubahan klasifikasi saham, 
Penawaran Umum Perdana Saham, perubahan kegiatan Perseroan, perubahan nilai 
nominal menjadi Rp 12, penerbitan waran, perubahan struktur dewan, otorisasi kepada 
Dewan Komisaris, otorisasi kepada Direksi dan persetujuan perubahan terhadap seluruh 
Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0102919.AH.01.02 
tertanggal 9 Desember 2019. 
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• Susunan pengurus Perseroan pada tanggal 9 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris 
Presiden Utama : Steven Samudera 
Komisaris : Hira Laksamana 
Komisaris Independen : Stefanus Ade Hadiwidjaja 
Komisaris Independen : Laurentius Firman Wiranata 
 
Direksi 
Presiden Direktur : Tee Teddy Setiawan 
Direktur : Tan Leny Yonathan 
Direktur : Suwandi 

 
 
PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA AKUISISI 
 
Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi ini, kami telah melakukan analisis 
melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi dari hal-hal 
sebagai berikut: 
 
I. Analisis atas Rencana Akuisisi; 
II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Akuisisi; dan 
III. Analisis atas Kewajaran Rencana Akuisisi. 
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Analisis atas Kewajaran Rencana Akuisisi 
 
Analisis kewajaran Rencana Akuisisi secara lengkap adalah sebagai berikut: 
 
1. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP KR terhadap 51,00% saham STI 

sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00008/2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2020 
tanggal 6 Februari 2020, nilai pasar wajar 51,00% saham STI adalah sebesar 
Rp 53,77 miliar. 
 
Sebagaimana tercantum dalam PPJB, Perseroan merencanakan untuk melakukan 
akuisisi atas 51,00% saham STI dengan nilai transaksi sebesar Rp 51,00 miliar. Dengan 
demikian, nilai transaksi sebesar Rp 51,00 miliar adalah lebih rendah dari nilai pasar wajar 
51,00% saham STI sebesar Rp 53,77 miliar, sehingga Perseroan berpotensi 
membukukan keuntungan. Selisih nilai transaksi sebesar 5,15% tersebut telah sesuai 
dengan Peraturan VIII.C.3, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar wajar 
51,00% saham STI sebesar Rp 53,77 miliar. 
 

2. Berikut adalah proyeksi laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode dua 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2020 – 2024:  
 
Sebelum Rencana Transaksi 
 

 
 
Setelah Rencana Transaksi 
 

 
 

  

(Dalam jutaan Rupiah)

31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24

(2 Bulan) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun)

Pendapatan 3.851            54.476          98.598          160.999        240.231        308.147        

Beban pokok pendapatan 760               11.984          22.365          37.921          58.137          70.310          

Laba kotor 3.091            42.493          76.234          123.078        182.094        237.837        

Beban usaha 9.013            57.283          75.668          102.170        127.967        154.891        

Laba usaha (5.923)           (14.791)         565               20.909          54.127          82.946          

Pendapatan (beban) lain-lain (65)                (213)              (360)              (450)              (421)              (360)              

Laba (rugi) sebelum pajak (5.988)           (15.003)         205               20.459          53.706          82.587          

Manfaat (beban) pajak penghasilan -                   -                   (51)                (5.115)           (13.427)         (20.647)         

Laba (rugi) bersih tahun berjalan (5.988)           (15.003)         154               15.344          40.280          61.940          

Keterangan

(Dalam jutaan Rupiah)

31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24

(2 Bulan) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun)

Pendapatan 47.219          255.356        325.443        418.884        534.531        639.107        

Beban pokok pendapatan 36.305          178.146        208.149        241.211        287.935        326.594        

Laba kotor 10.914          77.210          117.294        177.673        246.597        312.513        

Beban usaha (12.843)         (79.777)         (100.214)       (128.969)       (157.242)       (186.855)       

Laba usaha (1.929)           (2.567)           17.080          48.704          89.354          125.659        
Pendapatan (beban) lain-lain (323)              (623)              (665)              (666)              (626)              (565)              

Laba (rugi) sebelum pajak (2.252)           (3.190)           16.415          48.038          88.728          125.093        

Manfaat (beban) pajak penghasilan (934)              (2.953)           (4.104)           (12.010)         (22.182)         (31.273)         

Laba (rugi) bersih tahun berjalan (3.186)           (6.143)           12.311          36.029          66.546          93.820          

Keterangan



 

14 
 
 

 
Berdasarkan analisis tersebut di atas, proyeksi jumlah pendapatan dan laba tahun 
berjalan Perseroan sebelum Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar 
Rp 0,87 triliun dan Rp 0,10 triliun. 
 
Selanjutnya, proyeksi jumlah pendapatan dan laba tahun berjalan Perseroan setelah 
Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp 2,22 triliun dan Rp 0,20 triliun.  
 
Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif tersebut di atas, 
setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan 
laba tahun berjalan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2020 – 2024, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan 
Perseroan pada masa yang akan datang. 
 

3. Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba periode berjalan Perseroan sebelum dan 
setelah Rencana Transaksi untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2020 – 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 45,71 miliar dan 
Rp 194,99 miliar. Dengan demikian, jumlah nilai kini dari proyeksi laba periode berjalan 
konsolidasian Perseroan setelah Rencana Transaksi untuk periode dua bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2020 – 2024 lebih besar daripada jumlah nilai kini dari proyeksi laba 
periode berjalan Perseroan sebelum Rencana Transaksi untuk periode dua bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2020 – 2024. Dalam perhitungan nilai kini, digunakan tingkat 
diskonto sebesar 14,25%, yang merupakan biaya modal ekuitas Perseroan, yang 
ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 
 
ke = Rf + ( β x RPm ) – RBDS 
 
dimana: 
 
ke = Tingkat balikan yang diharapkan dari suatu sekuritas tertentu, atau 

biaya modal ekuitas/saham biasa 
Rf = Tingkat balikan yang tersedia untuk suatu sekuritas bebas risiko (risk 

free rate) 
β = Beta 
RPm = Premi risiko ekuitas untuk pasar secara keseluruhan (equity risk 

premium) 
 
Rf adalah tingkat suku bunga untuk instrumen-instrumen yang dianggap tidak memiliki 
kemungkinan gagal bayar. Di Indonesia, instrumen bebas risiko yang dapat dipilih adalah 
tingkat bunga Obligasi Pemerintah untuk jangka panjang. Terkait dengan tanggal 
penilaian yang jatuh pada tanggal 31 Oktober 2019, maka instrumen bebas risiko yang 
dipakai yaitu obligasi Indonesia berjangka panjang dalam mata uang Rupiah dengan 
jangka waktu 10 tahun dengan tingkat yield rata-rata sebesar 7,10%, yang diperoleh dari 
Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) dan angka tersebut akan digunakan sebagai 
tingkat balikan bebas risiko. 
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RPm adalah selisih antara tingkat bunga investasi bebas risiko dengan tingkat balikan 
investasi dalam bentuk penyertaan. Penentuan equity market risk premium memasukkan 
premi untuk risiko spesifik negara (country-specific risk premiums) seperti volatilitas harga 
saham untuk menghasilkan base equity market risk premium. Dengan mengikutsertakan 
risiko-risiko ini, dihasilkan tingkat diskonto yang mengakomodasi perubahan-perubahan 
sentimen jangka pendek di sekuritas pada pasar negara yang bersangkutan. Untuk 
penilaian ini, kami menggunakan tingkat premi risiko sebesar 8,60%, yang diperoleh dari 
riset Aswath Damodaran (New York University Business School) tahun 2018 yang 
diterbitkan pada bulan Januari tahun 2019. 
 
Unlevered beta rata-rata perusahaan pembanding diperoleh dari Aswath Damodaran 
(New York University Business School) sampai dengan tahun 2018 sebesar 1,08. 
 
Berdasarkan nilai beta tersebut, maka dengan menggunakan persamaan CAPM dengan 
memperhitungkan rating-based default spread sebesar 2,15% diperoleh biaya modal atas 
ekuitas Perseroan sebagaimana tampak dalam perhitungan di bawah ini: 
 
ke = Rf + ( β x RPm ) – RBDS 
 = 7,10% + (1,08 x 8,60% ) – 2,15% 
 = 14,25% 
 
Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba tahun berjalan Perseroan untuk periode 
dua bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 – 2024 adalah sebagai berikut: 
 
Sebelum Rencana Transaksi 
 

 
 
Setelah Rencana Transaksi  
 

 
 

  

(Dalam jutaan Rupiah)

31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24

(2 Bulan) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun)

Laba (rugi) bersih tahun berjalan (5.988)           (15.003)         154               15.344          40.280          61.940          

Faktor diskonto 0,9780          0,8560          0,7492          0,6557          0,5739          0,5023          

Nilai kini (5.856)           (12.843)         115               10.061          23.116          31.112          

Jumlah nilai kini 45.707          

Keterangan

Proyeksi

(Dalam jutaan Rupiah)

31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24

(2 Bulan) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun) (1 Tahun)

Laba (rugi) bersih tahun berjalan (3.186)           (6.143)           12.311          36.029          66.546          93.820          

Faktor diskonto 0,9780          0,9780          0,9780          0,9780          0,9780          0,9780          

Nilai kini (3.116)           (6.008)           12.040          35.236          65.082          91.756          

Jumlah nilai kini 194.990        

Keterangan

Proyeksi
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4. Perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong sistem perdagangan untuk 

terus melakukan inovasi untuk mengembangkan kemudahan pembayaran. Hal ini sejalan 
dengan sejalan dengan visi Perseroan menjadi platform pembayaran yang sangat efektif 
dan mudah digunakan oleh siapa saja serta dapat menerima segala jenis metode 
pembayaran yang ada. Perseroan memandang STI dapat mendukung visi Perseroan 
dalam menyempurnakan sistem pembayaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, 
Perseroan merencanakan untuk melakukan Rencana Akuisisi. Setelah Rencana Akuisisi 
menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat menciptakan sinergi antar Perseroan dan 
STI yang lebih mampu bersaing dan menjawab kebutuhan kemudahan sistem 
pembayaran. 
 

5. Setelah Rencana Akuisisi menjadi efektif, dengan potensi sinergi antara Perseroan dan 
STI, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan pendapatan konsolidasian Perseroan 
yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan 
kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang. 
 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari 
manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas 
dampak keuangan Rencana Akuisisi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat 
Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Akuisisi adalah wajar. 
 
 
DISTRIBUSI PENDAPAT KEWAJARAN INI 
 
Pendapat Kewajaran ini ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya 
dengan Rencana Akuisisi dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain atau untuk kepentingan 
lain. Pendapat Kewajaran ini tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk 
menyetujui Rencana Akuisisi atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana 
Akuisisi dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham. 
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Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian 
dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran ini secara 
keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari 
Pendapat Kewajaran ini. 
 
Pendapat Kewajaran ini juga disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi 
umum bisnis dan keuangan serta peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung 
jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Pendapat Kewajaran kami karena peristiwa-
peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran ini. Pendapat Kewajaran ini tidak 
sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dan stempel perusahaan 
(corporate seal) dari KJPP Kusnanto & rekan. 
 
 
 
Hormat kami, 
KJPP KUSNANTO & REKAN 
 
 
 
 
 
 
Willy D. Kusnanto 
Pimpinan Rekan 
 
Izin Penilai : B-1.09.00153 
STTD : STTD.PB-01/PM.22/2018 
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis 
MAPPI : 06-S-01996 
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