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

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

PT DIAMOND FOOD 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.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN 
DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:

Industri dan distribusi produk makanan dan minuman melalui Perusahaan Anak dan jasa konsultasi manajemen
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Komp. Pertokoan Bintaro Sektor IX Blok E No. 2

Tangerang Selatan, Banten 15229
Tel. (021) 6405678; Faks. (021) 6452945

Website: www.diamondfoodindonesia.com
Email: investor.relations@diamond.co.id

Pabrik:
Kawasan Industri MM2100 Kawasan Industri MM2100 Cimahi

Jl. Halmahera Blok EE-2 Jl. Irian XI Blok LL-6 Jl. Cihanjuang No. 33
Cikarang Barat, Bekasi 17520 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Cimahi Utara, Cimahi 40513

Jejaring Distribusi:
Per 31 Juli 2019, terdapat 21 titik distribusi dan lebih dari 60 distributor pihak ketiga

yang menjangkau 34 provinsi di Indonesia
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 1,056% (satu koma nol lima enam persen) dari 
jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi 
CB Anderson, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp25 (dua 
puluh lima Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran 
Rp915 (sembilan ratus lima belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp91.500.000.000 
(sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DU/SK-ESA/6/XI/2019 tanggal 6 November 2019, Perseroan mengadakan Progam 
Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 
sebesar 7.310.000 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu) saham atau sebesar-besarnya 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari 
jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada Anderson Investments 
Pte. Ltd. (“Anderson”) dalam rangka pelaksanaan konversi Convertible Bond yang diterbitkan berdasarkan Convertible Bonds 
Subscription Agreement (“CBSA”) tertanggal 11 Juli 2019 (“CB Anderson”) sebanyak 1.158.359.000 (satu miliar seratus lima 
puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 12,234% (dua belas koma dua 
tiga empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham dan konversi CB Anderson, pada Tanggal Penjatahan.
Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi CB Anderson 
memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan 
yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(“UUPT”).Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan 
kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT INDO PREMIER SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK 
SANGAT BERGANTUNG PADA KEGIATAN USAHA DAN PENDAPATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK 
DALAM GRUP DIAMOND. PENURUNAN KINERJA SALAH SATU PERUSAHAAN ANAK YANG MEMBERIKAN 
KONTRIBUSI SIGNIFIKAN DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN 
USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI 
PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG 
DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

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

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020.



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum 
Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. DU/L-301/OJK/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksananya serta 
perubahan-perubahannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan 
pada PT Bursa Efek Indonesia (”Bursa Efek” atau “BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip 
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Diamond Food Indonesia Tbk. dengan Surat No. S-07271/
BEI.PP2/11-2019 tanggal 12 November 2019 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan 
saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan 
yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan 
pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan 
UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/
BL/2009 tangga1 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum 
(“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga serta 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 ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk 
memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus 
ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang 
Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XII mengenai 
Penjaminan Emisi Efek dan bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

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

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB 
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG 
BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
UUPM, yaitu:
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai 

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau 

komisaris dari pihak tersebut;
(c) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau 

lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan 
oleh perusahaan tersebut

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

(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“AS$” : berarti Dolar Amerika Serikat.

“Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan 
(a member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative) yang 
melaksanakan audit atas laporan posisi keuangan konsolidasian 
tanggal 31 Juli 2019 dan tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 
2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan 
laporan arus kas konsolidasian Grup Diamond untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 
2017 dan 2016 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

”BAE” : berarti singkatan dari 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 Datindo Entrycom, berkedudukan 
di Jakarta.

“Bank Kustodian” : berarti bank yang memiliki izin kustodian yaitu pihak yang 
memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan 
dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, 
dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili 
Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.

“Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.

“Bapepam dan LK” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) UUPM, 
dengan struktur organisasi terakhir sebagaimana dituangkan 
dalam Keputusan Menter i  Keuangan Republik  Indonesia 
No.  184/PMK.01/2010 tanggal  11 Oktober  2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang saat ini 
fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan 
jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan 
oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
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“Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 
ayat (4) UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa 
Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan 
akan dicatatkan.

“CB Anderson” : berarti obligasi dengan nilai pokok sebesar Rp1.065.000 juta 
yang diterbitkan oleh Perseroan kepada Anderson berdasarkan 
CBSA. Obligasi ini dapat dikonversi menjadi 12,234% (dua belas 
koma dua tiga empat persen) dari modal saham dilusian yang 
ditempatkan secara penuh pada Tanggal Pencatatan di Bursa 
Efek Indonesia.

“CBSA” : berarti singkatan dari Convertible Bonds Subscription Agreement, 
yaitu perjanjian yang ditandatangani antara Perseroan dengan 
Anderson pada tanggal 11 Juli 2019 dalam rangka penerbitan 
CB Anderson.

“Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham” atau ”DPPS”

: berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang 
Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan 
yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh Penjamin 
Emisi Efek.

“Efek” : berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga 
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan 
kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap 
derivatif dari Efek.

“Efektif” : be ra r t i  t e rpenuh inya  se lu ruh  t a ta  ca ra  dan  pe rsyara tan 
Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM 
juncto angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
(a) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

(i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan 
Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu 
telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam 
peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran 
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan 
peraturan yang terkai t  dengan Penawaran Umum 
Perdana Saham; atau

(ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan 
terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan 
Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

(b) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi 
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang 
diperlukan;

“Emisi” : berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang 
Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum 
Perdana Saham pada Pasar  Perdana guna dicatatkan dan 
diperdagangkan di Bursa Efek.

“Formulir Konfirmasi Penjatahan 
Saham” atau ”FKPS”

: berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang 
merupakan tanda bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan 
di Pasar Perdana.
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“Formulir Pemesanan Pembelian 
Saham” atau ”FPPS”

: berarti dokumen asli dari formulir pemesanan pembelian Saham 
Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap 
yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda 
tangan asli dan diajukan oleh calon pembeli atau kuasa sahnya 
kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang 
Ditawarkan.

“Harga Penawaran” : berarti  harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan melalui 
Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebesar Rp915 
(sembilan ratus lima belas Rupiah) setiap saham.

“Hari Bursa” : berarti hari-hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek 
dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, 
kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari 
lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender 
gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari 
libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah 
dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu 
ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

“Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur 
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa 
yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.

“IAPI” : berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

“Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau 
Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan 
Pemegang Rekening di pasar sekunder.

“KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan 
d i  Jakar ta ,  yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Konsultan Hukum” : berarti Witara Cakra Advocates (“WCA”)  yang melakukan 
pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan 
Perusahaan Anak serta keterangan hukum lain yang berkaitan 
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

“Manajer Penjatahan” : berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab 
atas penjatahan Saham Yang Ditawarakan dalam suatu Penawaran 
Umum Perdana Saham, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier 
Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

“Masa Penawaran Umum
Perdana Saham”

: berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang 
Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat kepada Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagaimana 
ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika Masa 
Penawaran Umum Perdana Saham ditutup lebih dini sebagaimana 
ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, periode 
mana paling kurang satu Hari Kerja dan paling lama lima Hari 
Kerja yang akan dimulai paling lambat dua Hari Kerja setelah 
tanggal dari Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
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“Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara 
Indonesia  dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan 
Hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing baik bertempat 
tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/
berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Menkumham” : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri 
Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

“OJK” : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan 
lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, 
yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, 
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud 
dalam UU OJK.

“Pasar Perdana” : berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham 
Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama 
Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang 
Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

“Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening 
efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.

“Penawaran Awal” : berarti suatu ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan menggunakan Prospektus Awal setelah dilakukannya 
pengumuman dari Prospektus Ringkas dalam surat kabar, yang 
bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham 
Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak 
bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan, yang 
dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan 
memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.

“Penawaran Umum” atau
“Penawaran Umum
Perdana Saham”

: berarti kegiatan penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang 
dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan 
kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam 
UUPM.

“Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas saham yang dimiliki secara bersama-sama 
oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh 
KSEI.

“Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk 
melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan 
kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak 
terjual, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan para 
peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (jika ada).

“Penjamin Pelaksana
Emisi Efek”

: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan 
Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang dalam hal ini adalah 
PT Indo Premier Sekuritas.
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“Peraturan No. IX.A.2” : berarti  Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.A.7” : berarti  Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 
2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran 
Umum.

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

“Peraturan No. IX.E.2” : berarti  Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 
2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 
Utama.

“Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang 
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

“Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 
2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang 
dan/atau Sukuk.

“Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 
2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas 
Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

“Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juli 2017 
tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

“Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 
2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum 
Penawaran Umum.

“Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 
2015 tentang Laporan Real isasi  Penggunaan Dana Hasi l 
Penawaran Umum.

“Peraturan OJK 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 beserta Peraturan OJK 
No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK 
No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

“Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Direksi  dan Dewan Komisaris  Emiten atau 
Perusahaan Publik.
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“Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja 
Komite Audit.

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

“Peraturan Pencatatan Bursa Efek”: berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI 
No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang 
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang 
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

“Perjanjian Pendaftaran Efek 
Bersifat Ekuitas di KSEI”

: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI 
No. SP-087/SHM/KEI/0919 tanggal 4 November 2019, yang 
bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara 
Perseroan dengan KSEI. 

”Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham”

: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 45 
tanggal 8 Oktober 2019 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara 
Perseroan dengan BAE di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., 
Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek” atau ”PPEE”

: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 
8 Oktober 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum I 
Perjanjian Emisi Efek No. 54 tanggal 8 November 2019 dan 
Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek No. 57 tanggal 6 Desember 2019 dan Addendum 
III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
No. 231 tanggal 20 Desember 2019, yang seluruhnya dibuat oleh 
dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

“Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh 
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham atau 
Perusahaan Publik.

“Perseroan” : berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, 
dalam hal ini PT Diamond Food Indonesia Tbk. yang didirikan 
berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia dan berdomisili di Tangerang Selatan. 

“Perusahaan Anak” : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan 
dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini 
diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak secara langsung 
dan tidak langsung, yaitu PT Sukanda Djaya, PT Diamond Cold 
Storage, PT Diamondfair Ritel Indonesia dan PT Indogourmet 
Sarana Cemerlang. 

“Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin 
Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“PPN” : berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.
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“Program Employee Stock 
Allocation atau Program ESA”

: berarti program pemberian alokasi jatah pasti dari Saham Yang 
Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham kepada 
karyawan Grup Diamond yang telah disetujui oleh pemegang 
saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham 
PT Diamond Food Indonesia No. 116 tanggal 20 September 
2019 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 
23 Oktober 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima 
Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan ditetapkan oleh Direksi 
sesuai dengan Surat Keputusan No. DU/SK-ESA/6/XI/2019 
tanggal 6 November 2019 dalam jumlah sebanyak-banyaknya 
sebesar 7.310.000 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu) saham 
atau sebesar-besarnya 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari 
jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham. 

“Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran 
Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli 
Saham Yang Ditawarkan, yang disiapkan oleh Perseroan dan 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam isi dan bentuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (26) UUPM dan Peraturan OJK 
No. 8/2017.

“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 lain yang 
berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat 
ditentukan.

“Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

“Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.

“RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para 
pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM 
serta peraturan-peraturan pelaksananya.

“Saham Baru” : berarti saham baru sebanyak 1.258.359.000 (satu miliar dua 
ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan 
ribu) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel 
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan 
konversi CB Anderson dan akan dicatatkan pada Bursa Efek.

“Saham Yang Ditawarkan” : berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada 
Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan 
jumlah sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham dan akan 
dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

“Saham Konversi” : berarti Saham Baru sebanyak 1.158.359.000 (satu miliar seratus 
lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) 
saham biasa atas nama yang mewakili 12,234% dari saham 
ditempatkan yang telah sepenuhnya terdilusi di dalam permodalan 
Perseroan pada Tanggal Pencatatan dalam rangka pelaksanaan 
konversi CB Anderson.
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“Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta 
bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan 
kepada pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham dan harus didistribusikan secara elektronik paling 
lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

“Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dari Penjamin Emisi Efek melalui 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan atas seluruh 
has i l  penjualan  bers ih  Saham Yang Di tawarkan mela lu i 
Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dilaksanakan 
bersamaan dengan Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan. 

“Tanggal Pencatatan” : berarti  tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk 
diperdagangkan pada Bursa Efek, dalam waktu paling lambat 
satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

“Tanggal Pengembalian” : berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham 
Yang Ditawarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan, 
yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi sebagai akibat dari 
penjatahan, penundaan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu selambat-
lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak 
keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana 
Saham.

“Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan dengan Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dua Hari Kerja 
terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran Umum 
Perdana Saham.

“Undang-Undang Pasar Modal” 
atau “UUPM”

: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, 
Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 
2007, Tambahan No. 4756.
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SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“ABF” : berarti singkatan dari Associated British Food Plc.

“Anderson” : berarti singkatan dari Anderson Investments Pte. Ltd.

“Bank BCA” : berarti PT Bank Central Asia Tbk.

“Bank Mandiri” : berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“DCS” : berarti singkatan dari PT Diamond Cold Storage.

“DRI” : berarti singkatan dari PT Diamondfair Ritel Indonesia.

“FAI” : berarti singkatan dari Ferrero Confectionary Indonesia.

“Grup Diamond” : berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.

“ISC” : berarti singkatan dari PT Indogourmet Sarana Cemerlang.

“LKK” : berarti singkatan dari Lee Kum Kee (Malaysia). Sdn Bhd.

“MSI” : berarti singkatan dari PT Mars Symbioscience Indonesia.

“NHFDI” : berarti singkatan dari PT NHF Diamond Indonesia.

“SKD” : berarti singkatan dari PT Sukanda Djaya.
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain 
yang lebih rinci, termasuk laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas 
konsolidasian Grup Diamond beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, 
yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam 
Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali 
dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan, Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha

Keterangan singkat mengenai Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, didirikan pada tahun 1995, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Jayamurni Tritunggal, 
berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 Februari 1995, dibuat di hadapan Jusnita Gunawan, S.H., 
Notaris di Rangkasbitung, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia No. C2-15.630 HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Desember 1995, didaftarkan di Pengadilan Negeri 
Tangerang dengan No. 21/1996/PN.TNG tanggal 13 Februari 1996, dan diumumkan pada Berita Negara 
Republik Indonesia (”BNRI”) No. 24 tanggal 22 Maret 1996, Tambahan No. 2977 (“Akta Pendirian”).

Pada tahun 2016, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Diamond Food Indonesia 
berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 13 tanggal 17 November 2016, dibuat di hadapan Emilia, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(“Menkumham”) berdasarkan Keputusan No. AHU-0022831.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 1 Desember 
2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143471.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 
1 Desember 2016, dan diumumkan pada BNRI No. 75 tanggal 19 September 2017, Tambahan No. 35765.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali 
perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal  
20 September 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah 
mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073064.AH.01.02.
Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 dan (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana 
dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahaan anggaran dasar dari Menkumham  
No. AHU-AH.01.03-0335148 tanggal 20 September 2019, dengan Daftar Perseroan pada Menkumham 
No. AHU-0175601.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 September 2019 (“Akta No. 116/2019”).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama 
di bidang industri dan distribusi produk makanan dan minuman melalui Perusahaan Anak dan jasa 
konsultasi manajemen.

Kegiatan usaha

Grup Diamond adalah salah satu penyedia platform terintegrasi terdepan di Indonesia untuk makanan dan 
minuman bermerek yang memproduksi dan mendistribusikan merek terkemuka pada berbagai kategori 
produk, baik merek milik Grup Diamond maupun merek prinsipal internasional, ke seluruh wilayah 
di Indonesia. Grup Diamond mulai beroperasi pada tahun 1973 sebagai produsen es krim dan selama 
lebih dari empat dekade, telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan yang menjual barang konsumsi 
terkemuka dan ternama di Indonesia. Platform terintegrasi Grup Diamond menggabungkan portofolio 
produk bermerek terkemuka pada berbagai kategori produk yang kuat dan beragam, jejaring distribusi 
dengan suhu terkendali dari hulu ke hilir yang menjangkau berbagai saluran penjualan di seluruh wilayah 
Indonesia, dan kemampuan produksi serta riset dan pengembangan papan atas.
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Grup Diamond menawarkan portofolio dengan beragam produk yang meliputi produk dairy , 
confectionery, daging dan makanan laut, buah-buahan, sayuran dan turunannya, bahan makanan 
sehari-hari (grocery) dan bakery. Produk Grup Diamond yang beraneka ragam tersebut dipasok oleh 
Grup Diamond pada berbagai suhu dari suhu beku, dingin, AC dan ruang. Grup Diamond melayani 
pelanggan secara langsung melalui pasar modern, pasar tradisional, food service, toko ritel milik Grup 
Diamond dan situs serta platform e-commerce. Model bisnis yang dapat menjangkau berbagai saluran 
penjualan memungkinkan Grup Diamond untuk menanggapi perubahan preferensi konsumen akhir 
secara efisien, menangkap peluang pertumbuhan masa depan melalui banyak saluran penjualan dan 
menjangkau berbagai demografi.

Bagian dari bisnis Grup Diamond yang integral dan terdiferensiasi adalah platform distribusi dengan 
suhu terkendali dari awal sampai akhir yang secara luas menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Platform 
ini mencakup kemampuan penyimpanan pada suhu beku, suhu dingin atau refrigerator, suhu AC dan 
suhu ruang. Jejaring distribusi cold chain Grup Diamond saat ini telah menjangkau seluruh wilayah 
Indonesia dengan 21 titik distribusi yang dioperasikan sendiri oleh Grup Diamond dan didukung lebih 
dari 900 armada pengiriman yang dilengkapi maupun tidak dilengkapi lemari pendingin untuk secara 
andal memasok produk yang mudah rusak ke 34 provinsi di Indonesia.

Grup Diamond memproduksi lini produk dairy dan jus milik Grup Diamond, serta makanan panggang 
bersuhu beku, daging olahan, coklat dan bumbu melalui tiga fasilitas produksi yaitu dua fasilitas produksi 
di area MM2100, Cikarang Barat dan Cimahi. Dengan mengoperasikan fasilitas produksi milik sendiri, 
Grup Diamond dapat menjaga mutu dan merespon perubahan permintaan untuk produk Grup Diamond 
secara efisien. Bisnis manufaktur Grup Diamond ditopang oleh tim riset dan pengembangan yang 
berdedikasi di pabrik MM2100 di daerah Cikarang Barat. Tim riset dan pengembangan Grup Diamond 
bekerja sama erat dengan tim penjualan dan pemasaran Grup Diamond untuk memproses masukan dari 
pelanggan dalam rangka meningkatkan lini produk yang saat ini diproduksi oleh Grup Diamond dan 
mengembangkan lini produk baru untuk menanggapi perubahan preferensi pelanggan. Grup Diamond 
juga melibatkan tim riset dan pengembangan Grup Diamond untuk memproduksi makanan-makanan 
merek prinsipal dan makanan cepat saji.

Prospek usaha

Prospek industri makanan dan minuman di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, didukung 
oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang positif, termasuk kenaikan pendapatan dan konsumsi domestik 
yang kuat, profil demografi yang mendukung dan urbanisasi yang meningkat. Produk Domestik Bruto 
Indonesia telah tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2017 dan 5,2% pada tahun 2018, dan diperkirakan akan 
tumbuh sebesar 5,0%-5,4% pada tahun 2019 dan 5,1%-5,5% pada tahun 2020 (sumber: Bank Indonesia, 
Agustus 2019). Pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendorong berkembangnya kelas menengah dengan 
daya beli yang lebih besar. Berdasarkan data World Bank, terdapat lebih dari 7 juta orang yang beralih 
dari kelompok ekonomi kelas bawah ke kelompok ekonomi kelas menengah. Kenaikan jumlah kelas 
menengah telah mendorong kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan dan minuman 
(selain restoran) sebesar 8,6% pada tahun 2016 dan 7,8% untuk periode enam bulan pertama tahun 
2019. Lebih lanjut, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi 
diperkirakan mencapai 265,3 juta penduduk pada akhir 2018, dengan komposisi populasi dengan usia 
produktif sekitar 66,1% dari total populasi, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan konsumsi 
yang stabil dalam jangka menengah serta mendasari pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu pasar 
konsumen terbesar di dunia. Grup Diamond berkeyakinan bahwa industri makanan dan minuman akan 
mendapatkan manfaat yang besar dari pertumbuhan demografi Indonesia dan peningkatan daya beli 
masyarakat tersebut.
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Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak 
langsung pada empat Perusahaan Anak dan satu perusahaan asosiasi, sebagai berikut:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha(1) Domisili
Tahun 

Pendirian

Tahun 
Operasi 

Komersial
Kepemilikan 

(%)
Perusahaan Anak
1. PT Sukanda Djaya (“SKD”) Distributor dan importir Jakarta Utara 1973 1973 99,99%
2. PT Diamond Cold Storage 

(“DCS”)
Industri makanan dan minuman Jakarta Utara 1970 1971 99,94%

3. PT Diamondfair Ritel 
Indonesia (“DRI”)

Minimarket, perdagangan eceran 
makanan, minuman dan tembakau

Bekasi 2017 2018 70,00%(2)

4. PT Indogourmet Sarana 
Cemerlang (“ISC”)

Perdagangan besar mesin dan 
peralatan makanan dan minuman, 
beserta perlengkapan lainnya

Bekasi 2017 2018 70,00%(2)

Perusahaan asosiasi
5. PT NHF Diamond Indonesia 

(”NHFDI”)
Industri makanan Bekasi 2018 Belum 

beroperasi
49,00%(3)

Catatan:
(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing perusahaan.
(2) kepemilikan secara tidak langsung melalui SKD.
(3) kepemilikan secara tidak langsung melalui DCS.

Perusahaan Anak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Grup Diamond adalah 
SKD dan DCS. Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, pendapatan SKD dan 
DCS masing-masing memberikan kontribusi sebesar 77,1% dan 21,7% dari pendapatan konsolidasian 
Grup Diamond sebelum eliminasi.

2. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Baru : sebanyak 1.258.359.000 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan 
juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama 
atau sebesar 13,29% (tiga belas koma dua sembilan persen) dari 
jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan 
setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB 
Anderson, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan 
dari portepel Perseroan.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama 
atau sebesar 1,06% (satu koma nol enam persen) dari jumlah 
seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah 
Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB Anderson, 
termasuk saham yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan 
Program ESA dalam jumlah sebesar-besarnya 7,31% (tujuh koma 
tiga satu persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan.

Nilai Nominal : Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Harga Penawaran : Rp915 (sembilan ratus lima belas Rupiah) setiap saham.

Nilai Emisi : Rp91.500.000.000 (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta 
Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB Anderson 
memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya 
dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan 
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sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu 
sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana 
Saham

Berdasarkan Akta No. 116/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir 
pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp25 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 32.840.000.000 821.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 4.121.420.000 103.035.500.000 50,200
Kenneth Chen 2.298.800.000 57.470.000.000 28,000
Chen Wai Sioe 1.067.300.000 26.682.500.000 13,000
Astrawati Aluwi 722.480.000 18.062.000.000 8,800

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 8.210.000.000 205.250.000.000 100,000
Saham dalam Portepel 24.630.000.000 615.750.000.000

Konversi CB Anderson

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada 
Anderson dalam rangka pelaksanaan konversi CB Anderson sebanyak 1.158.359.000 (satu miliar 
seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 
12,234% (dua belas koma dua tiga empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor 
penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB Anderson, pada Tanggal 
Penjatahan. Seluruh penerbitan Saham Baru dalam rangka konversi CB Anderson telah mendapatkan 
persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 116/2019 juncto Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat No. 126 tanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No. 126/2019”).

CB Anderson diterbitkan berdasarkan CBSA yang ditandatangani antara Perseroan dengan Anderson 
pada tanggal 11 Juli 2019, di mana Perseroan setuju untuk menerbitkan, dan Anderson setuju untuk 
membeli obligasi yang dapat dikonversi dengan jumlah pokok sebesar Rp1.065.000.000.000 yang dapat 
dikonversi menjadi saham dalam Perseroan (convertible bond). CB Anderson tersebut diterbitkan untuk 
jatuh tempo 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan CBSA dan tidak dapat dilunasi lebih 
awal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Anderson. Informasi lebih lengkap 
mengenai konversi CB Anderson dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dan konversi CB Anderson, maka 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum 
Perdana Saham dan konversi CB Anderson secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan
konversi CB Anderson

Nilai Nominal Rp25 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)

Modal Dasar 32.840.000.000 821.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 4.121.420.000 103.035.500.000 43,528
Kenneth Chen 2.298.800.000 57.470.000.000 24,279
Chen Wai Sioe 1.067.300.000 26.682.500.000 11,272
Astrawati Aluwi 722.480.000 18.062.000.000 7,631
Anderson 1.158.359.000 28.958.975.000 12,234
Masyarakat 100.000.000 2.500.000.000 1,056

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 9.468.359.000 236.708.975.000 100,000
Saham dalam Portepel 23.371.641.000 584.291.025.000  
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Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham kepada Karyawan 
(Employee Stock Allocation) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Progam ESA dengan 
mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 7.310.000 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu) saham 
atau sebesar-besarnya 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam 
Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA ini telah disetujui oleh pemegang saham berdasarkan 
Akta No. 116/2019 juncto Akta No. 126/2019 dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan 
No. DU/SK-ESA/6/XI/2019 tanggal 6 November 2019. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA 
dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan, termasuk Program ESA dan 
konversi CB Anderson, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah 
pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan konversi CB Anderson, secara 
proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA  
dan konversi CB Anderson

Nilai Nominal Rp25 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)

Modal Dasar 32.840.000.000 821.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 4.121.420.000 103.035.500.000 43,528
Kenneth Chen 2.298.800.000 57.470.000.000 24,279
Chen Wai Sioe 1.067.300.000 26.682.500.000 11,272
Astrawati Aluwi 722.480.000 18.062.000.000 7,631
Anderson 1.158.359.000 28.958.975.000 12,234
Masyarakat 92.690.000 2.317.250.000 0,979
Peserta Program ESA 7.310.000 182.750.000 0,077

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 9.468.359.000 236.708.975.000 100,000
Saham dalam Portepel 23.371.641.000 584.291.025.000  

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I 
Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, 
akan digunakan sebagai berikut:

• sekitar 20% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan 
operasional Perseroan; dan

• sekitar 80% akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak yaitu 
SKD, yang akan digunakan SKD untuk modal kerja pembelian persediaan.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan 
laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 
2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan 
perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup Diamond untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut 
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yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan Indonesia. Calon investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul 
Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 
2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan 
perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup Diamond untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of the KPMG network 
of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative) berdasarkan standar 
audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 6 Desember 
2019, yang ditandatangani oleh Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA (izin akuntan publik no. AP. 0302).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat 
sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Juli

2016 2017 2018 2019
TOTAL ASET 2.630.541 3.764.327 4.213.314 5.339.394
TOTAL LIABILITAS 775.035 1.171.266 1.288.051 2.230.748
TOTAL EKUITAS 1.855.506 2.593.061 2.925.263 3.108.646

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember

Periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal

31 Juli 
2016 2017 2018 2018 2019

PENDAPATAN 4.813.284 5.318.117 6.231.099 3.531.913 3.895.225
LABA BRUTO 1.014.217 1.153.968 1.310.801 720.215 823.409
LABA OPERASI 359.299 412.971 448.783 220.013 276.869
LABA 285.252 301.036 318.113 154.969 192.473
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF 276.680 982.555 331.452 163.941 183.383
LABA PER SAHAM 35 37 38 19 21

Rasio keuangan (tidak diaudit)

31 Desember 31 Juli
2016 2017 2018 2019

Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan t.d.b.  10,49  17,17 10,29(1)

Beban pokok penjualan t.d.b.  9,61  18,16 9,25(1)

Laba bruto t.d.b.  13,78  13,59 14,33(1)

Laba operasi t.d.b.  14,94  8,67 25,84(1)

Laba t.d.b.  5,53  5,67 24,20(1)

Total aset t.d.b.  43,10  11,93 26,73
Total liabilitas t.d.b.  51,12  9,97 73,18
Total ekuitas t.d.b.  39,75  12,81 6,27
Rasio Usaha (%)
Laba bruto / Pendapatan  21,07  21,70  21,04 21,14
Laba operasi / Pendapatan  7,46  7,77  7,20 7,11
Laba / Pendapatan  5,93  5,66  5,11 4,94
Laba / Total ekuitas  16,60  13,50  11,50 12,10(2)

Laba / Total aset  11,78  9,41  7,98 7,80(2)
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31 Desember 31 Juli
2016 2017 2018 2019

Rasio Keuangan (x)
Total liabilitas / Total ekuitas  0,42  0,45  0,44 0,72
Total liabilitas / Total aset  0,29  0,31  0,31 0,42
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek  2,85  2,23  2,27 1,77
Rasio Aktivitas (x)
Rasio perputaran aset t.d.b. 1,66 1,56 1,45(2)

Rasio perputaran piutang t.d.b. 6,43 6,83 6,40(2)

Rasio perputaran persediaan t.d.b. 4,16 3,93 4,50(2)

Catatan:
(1) Dibandingkan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.
(2) Rasio dihitung dengan basis laba 12 bulan terakhir (1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2019).
t.d.b. : tidak dapat diperbandingkan.

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

5. Faktor Risiko

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Grup Diamond, serta telah dilakukan 
pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Grup Diamond, 
dimulai dari risiko utama Grup Diamond:

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

- Perseroan sebagai perusahaan induk sangat bergantung pada kegiatan usaha dan pendapatan usaha 
Perusahaan Anak dalam Grup Diamond. Penurunan kinerja salah satu Perusahaan Anak yang 
memberikan kontribusi signifikan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan 
usaha Perseroan.

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat 
mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup Diamond

- Grup Diamond bergantung pada prinsipal merek untuk sejumlah besar produk yang didistribusikan 
oleh SKD. Setiap keputusan yang diambil oleh satu atau beberapa prinsipal merek untuk mengakhiri 
atau merubah kesepakatan distribusi secara material dengan Grup Diamond atau merubah strategi 
penjualan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek 
usaha Grup Diamond.

- Depresiasi nilai Rupiah terhadap mata uang asing dapat berdampak material dan negatif terhadap 
kondisi usaha dan keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Diamond.

- Kegiatan usaha Grup Diamond dapat terganggu dikarenakan adanya produk cacat yang diproduksi 
dan didistribusikan oleh Grup Diamond, penarikan (recall), klaim tanggung jawab produk, dan 
keluhan konsumen atau persepsi negatif publik terhadap produk Grup Diamond atau produk yang 
didistribusikan oleh Grup Diamond.

- Kegiatan operasi Grup Diamond tunduk pada peraturan mutu dan keamanan pangan yang ekstensif 
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait kesehatan dan perubahan pada peraturan-peraturan 
tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan 
prospek Grup Diamond.

- Ketidakmampuan Grup Diamond untuk mengelola tingkat persediaan secara efektif, khususnya 
kelebihan atau kekurangan jumlah bahan baku, dapat berdampak material dan merugikan terhadap 
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

- Apabila Grup Diamond kehilangan karyawan yang memegang posisi kunci tertentu atau tidak 
mampu menarik minat, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan berkualitas, kegiatan 
operasional dan usaha dapat terdampak.

- Grup Diamond mungkin menghadapi kendala dalam menagih piutang usaha.
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- Grup Diamond mungkin tidak dapat secara efektif mengelola siklus konversi kas, sehingga dapat 
mengharuskan Grup Diamond untuk mendanai kegiatan operasional bisnis Grup Diamond melalui 
pinjaman atau kas internal, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap posisi 
keuangan Grup Diamond.

- Gangguan pasokan listrik pada gudang-gudang Grup Diamond dapat merusak persediaan.
- Kegiatan usaha Grup Diamond dapat terpengaruh secara negatif oleh risiko geopolitik dan trade 

barriers.
- Hasil usaha Grup Diamond dapat berbeda secara signifikan dari satu periode ke periode lainnya 

dan mengalami fluktuasi musiman dari pola pembelian.
- Rantai distribusi sangat bergantung pada infrastruktur yang terbatas pada titik-titik tertentu dalam 

rantai pasokan Grup Diamond, dimana gangguan pada titik-titik tersebut dapat berdampak material 
dan merugikan.

- Jika Grup Diamond gagal dalam bersaing secara efektif, baik karena promosi produk Grup Diamond 
atau produk pihak ketiga yang kurang efektif atau ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan 
konsumen, maka produk yang didistribusikan oleh Grup Diamond dapat kehilangan daya tarik, 
sehingga dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

- Penutupan asuransi Grup Diamond mungkin tidak dapat menutupi seluruh kejadian.
- Ketergantungan pada pihak ketiga untuk memproduksi beberapa produk yang didistribusikan, 

termasuk bergantung pada prosedur kendali mutu pihak ketiga.
- Grup Diamond mungkin tidak dapat melaksanakan strategi usaha secara sukses.
- Grup Diamond bergantung pada sistem teknologi informasi Grup Diamond, sehingga dapat 

berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Grup Diamond apabila tidak berfungsi 
secara benar.

- Grup Diamond bergantung pada merek dagang dan undang-undang hak cipta serta perjanjian dengan 
prinsipal merek dan pihak ketiga lainnya untuk melindungi reputasi dan merek yang dikenal umum.

- Kehilangan satu atau lebih pelanggan signifikan Grup Diamond, baik di bisnis distribusi atau 
manufaktur Grup Diamond, dapat berdampak negatif terhadap penjualan bersih dan kinerja keuangan 
Grup Diamond secara keseluruhan.

- Setiap kejadian yang mengakibatkan hubungan dengan karyawan Grup Diamond bertambah buruk 
atau kenaikan beban buruh dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

- Konsolidasi antar pesaing dalam industri distribusi makanan dapat berdampak merugikan terhadap 
keuntungan Grup Diamond.

- Kegiatan usaha Grup Diamond akan terkena dampak negatif jika Grup Diamond kehilangan sertifikat 
Halal.

- Grup Diamond menghadapi risiko yang timbul akibat pembentukan joint venture di masa mendatang.

C. Risiko umum

- Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap 
perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup Diamond.

- Gangguan infrastruktur di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup 
Diamond.

- Dari waktu ke waktu, Grup Diamond mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain 
sehubungan dengan kegiatan usahanya.

- Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh dapat 
berdampak merugikan terhadap Grup Diamond.

- Indonesia terletak pada lokasi gempa bumi dan cenderung memiliki risiko geologi yang signifikan 
yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi.

D. Risiko Investasi bagi pemegang saham Perseroan

- Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan.
- Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari.
- Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar 

saham Perseroan.
- Perseroan mungkin tidak membagikan dividen di kemudian hari.
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Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

6. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran 
dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan 
pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya 
dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan 
memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan 
kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. 
Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat 
memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen 
interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari 
Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen 
interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam 
hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas dalam 
jumlah hingga 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan mulai tahun 2020, setelah 
melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran 
dividen akan mempertimbangkan arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta pembatasan berdasarkan 
UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen 
setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. 
Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah 
yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus.
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I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 100.000.000 (seratus 
juta) saham biasa atas nama atau sebesar 1,056% (satu koma nol lima enam persen) dari jumlah seluruh 
modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi 
CB Anderson, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan 
nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan 
Harga Penawaran Rp915 (sembilan ratus lima belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh 
pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar 
Rp91.500.000.000 (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada 
Anderson dalam rangka pelaksanaan konversi CB Anderson sebanyak 1.158.359.000 (satu miliar 
seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 
12,234% (dua belas koma dua tiga empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor 
penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB Anderson, pada Tanggal 
Penjatahan.
Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi 
CB Anderson memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan 
saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian 
dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, 
hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam 
UUPT.

PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:

Industri dan distribusi produk makanan dan minuman melalui Perusahaan Anak dan jasa konsultasi manajemen
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Komp. Pertokoan Bintaro Sektor IX Blok E No. 2

Tangerang Selatan, Banten 15229
Tel. (021) 6405678; Faks. (021) 6452945

Website: www.diamondfoodindonesia.com
Email: investor.relations@diamond.co.id

Pabrik:
Kawasan Industri MM2100 Kawasan Industri MM2100 Cimahi

Jl. Halmahera Blok EE-2 Jl. Irian XI Blok LL-6 Jl. Cihanjuang No. 33
Cikarang Barat, Bekasi 17520 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Cimahi Utara, Cimahi 40513

Jejaring distribusi:
Per 31 Juli 2019, terdapat 21 titik distribusi dan lebih dari 60 distributor pihak ketiga

yang menjangkau 34 provinsi di Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PERSEROAN SEBAGAI 
PERUSAHAAN INDUK SANGAT BERGANTUNG PADA KEGIATAN USAHA DAN 
PENDAPATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP DIAMOND. PENURUNAN 
KINERJA SALAH SATU PERUSAHAAN ANAK YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI 
SIGNIFIKAN DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN 
USAHA PERSEROAN.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA 
SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH 
SAHAM YANG DITAWARKAN.
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Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana 
Saham

Berdasarkan Akta No. 116/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir 
pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp25 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)

Modal Dasar 32.840.000.000 821.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 4.121.420.000 103.035.500.000 50,200
Kenneth Chen 2.298.800.000 57.470.000.000 28,000
Chen Wai Sioe 1.067.300.000 26.682.500.000 13,000
Astrawati Aluwi 722.480.000 18.062.000.000 8,800

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 8.210.000.000 205.250.000.000 100,000
Saham dalam Portepel 24.630.000.000 615.750.000.000  

Konversi CB Anderson

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada 
Anderson dalam rangka pelaksanaan konversi CB Anderson sebanyak 1.158.359.000 (satu miliar 
seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 
12,234% (dua belas koma dua tiga empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor 
penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB Anderson, pada Tanggal 
Penjatahan. Seluruh pengeluaran Saham Baru dalam rangka konversi CB Anderson telah mendapatkan 
persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 20 September 2019 berdasarkan Akta No. 116/2019 
juncto Akta No. 126/2019.

CB Anderson diterbitkan berdasarkan CBSA yang ditandatangani antara Perseroan dengan Anderson 
pada tanggal 11 Juli 2019 di mana Perseroan setuju untuk menerbitkan, dan Anderson setuju untuk 
membeli obligasi yang dapat dikonversi dengan jumlah pokok sebesar Rp1.065.000.000.000 yang dapat 
dikonversi menjadi saham dalam Perseroan (convertible bond). CB Anderson tersebut diterbitkan untuk 
jatuh tempo 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan CBSA dan tidak dapat dilunasi lebih 
awal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Anderson. Dana hasil penerbitan 
CB Anderson akan digunakan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal Perusahaan Anak 
dalam rangka mendukung pertumbuhan organik Grup Diamond, meliputi antara lain penambahan 
bangunan, mesin dan kendaraan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas produksi DCS dan memperluas 
jejaring distribusi SKD.

CB Anderson wajib dikonversi pada tanggal konversi yaitu tanggal yang jatuh pada satu Hari Kerja 
sebelum Tanggal Pencatatan atau tanggal lainnya sebagaimana disepakati para pihak. Para pihak sepakat 
bahwa konversi akan dilakukan pada Tanggal Penjatahan. 

Setiap saat sebelum konversi CB Anderson menjadi saham dalam Perseroan, tanpa persetujuan dari 
Anderson, Perseroan dilarang untuk melakukan apapun yang menyebabkan Anderson mendapatkan 
saham konversi kurang dari 12,234% dari modal saham yang ditempatkan yang terdilusi pada Tanggal 
Pencatatan saham di Bursa Efek. 

Harga konversi CB Anderson ialah nilai dari jumlah pokok CB Anderson dibagi dengan jumlah saham 
konversi, yaitu Rp919 (sembilan ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham. CB Anderson tidak dapat 
dikonversi secara sepihak oleh Anderson, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tersebut. Saham 
konversi tersebut sepenuhnya disetor dan bebas dari segala pembebanan dan dengan hak-hak yang 
melekat sesuai anggaran dasar Perseroan. Perjanjian CB Anderson akan secara otomatis berakhir setelah 
CB Anderson dikonversi menjadi saham pada Tanggal Penjatahan. 
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Anderson adalah sebuah perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku 
di Negara Republik Singapura. Kantor Anderson terdaftar di 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, 
The Atrium@Orchard, Singapura 238891. Kegiatan usaha Anderson ialah perusahaan pemegang 
investasi (investment holding company). Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Anderson 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dan konversi CB Anderson, maka 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum 
Perdana Saham dan konversi CB Anderson secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan  
konversi CB Anderson

Nilai Nominal Rp25 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)

Modal Dasar 32.840.000.000 821.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 4.121.420.000 103.035.500.000 43,528
Kenneth Chen 2.298.800.000 57.470.000.000 24,279
Chen Wai Sioe 1.067.300.000 26.682.500.000 11,272
Astrawati Aluwi 722.480.000 18.062.000.000 7,631
Anderson 1.158.359.000 28.958.975.000 12,234
Masyarakat 100.000.000 2.500.000.000 1,056

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 9.468.359.000 236.708.975.000 100,000
Saham dalam Portepel 23.371.641.000 584.291.025.000  

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham kepada Karyawan 
(Employee Stock Allocation) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Progam ESA dengan 
mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 7.310.000 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu) saham 
atau sebesar-besarnya 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam 
Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA ini telah disetujui oleh pemegang saham berdasarkan 
Akta No. 116/2019 juncto Akta No. 126/2019 dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan 
No. DU/SK-ESA/6/XI/2019 tanggal 6 November 2019.

Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran. Pelaksanaan Program ESA akan 
memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan pasti yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. 
Penjatahan pasti kepada karyawan dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) 
dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dan tidak dapat diberikan 
kepada pemesan yang dilarang untuk mendapatkan penjatahan pasti. Penjelasan lebih lanjut mengenai 
pemesan yang dilarang untk mendapatkan penjatahan pasti dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini.

Tujuan utama dari Program ESA adalah agar karyawan mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) 
dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang pada akhirnya 
akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai 
perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholders Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas 
Program ESA dari Perseroan adalah Divisi Sumber Daya Manusia.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Grup Diamond yang berjumlah sebanyak-banyaknya 127 orang 
dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak. 
Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan Grup Diamond yang 
memenuhi kriteria sebagai berikut:
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(i) Karyawan tetap Grup Diamond pada jenjang jabatan general manager, manager dan assistant 
manager dengan masa kerja minimum tiga tahun sampai dengan 31 Desember 2019;

(ii) Karyawan tetap Grup Diamond selain karyawan tetap dalam kriteria poin (i) yang secara khusus 
menjadi tim pelaksana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;

(iii) Karyawan tersebut dalam status aktif bekerja sampai dengan masa pendistribusian saham; dan
(iv) Karyawan tersebut tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program 

ESA;
(selanjutnya disebut “Peserta Program ESA”).

Seluruh Peserta Program ESA yang memenuhi kriteria tersebut di atas akan diberikan suatu alokasi 
jatah pasti pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang dapat dibeli pada 
harga diskon, yaitu sebesar 90% dari Harga Penawaran (“Saham Diskon”). Jumlah Saham Diskon yang 
dapat dibeli oleh masing-masing Peserta Program ESA dibatasi maksimum 1.700 lot untuk karyawan 
dengan jenjang jabatan general manager dan maksimum 500 lot untuk karyawan dengan jenjang jabatan 
di bawah general manager. Biaya yang timbul dari Program ESA akan ditanggung oleh masing-masing 
Peserta Program ESA sebesar 90% dan Perseroan sebesar 10%. Sumber dana Perseroan akan berasal 
dari kas Grup Diamond.

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi Saham Diskon akan menyampaikan minat untuk 
ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal. Saham Diskon yang dialokasikan kepada 
Peserta Program ESA bersifat tidak wajib, sehingga Peserta Program ESA dapat memilih opsi untuk 
tidak berpartisipasi dalam Program ESA. Dalam hal Saham Diskon yang ditawarkan dalam Program 
ESA ini tidak seluruhnya diambil oleh Peserta Program ESA, maka Peserta Program ESA yang telah 
menyampaikan minat untuk ikut serta dalam Program ESA dapat memesan Saham Diskon tambahan 
melebihi alokasi yang telah diberikan dengan jumlah yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. 
Jika masih terdapat sisa Saham Diskon, maka saham yang tersisa tersebut akan ditawarkan kembali 
kepada Masyarakat. Masing-masing Peserta Program ESA dan Perseroan selanjutnya akan melakukan 
pembayaran atas Saham Diskon sesuai dengan porsinya pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum 
Perdana Saham pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Diskon tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode enam bulan 
terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek (“Periode Lock-Up”). Dalam hal 
Peserta Program ESA mengundurkan diri, Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan 
sahamnya dan dapat memperjualbelikan dan/atau memindatangankannya secara bebas setelah Periode 
Lock-Up berakhir. Penjualan Saham Diskon setelah Periode Lock-Up dapat dilakukan oleh Peserta 
Program ESA melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

Seluruh Saham Diskon memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya 
dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan 
sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas 
pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul dari porsi pemberian diskon dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan 
ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan sedangkan pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham 
setelah Periode Lock-Up melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan ditanggung sepenuhnya oleh 
masing-masing Peserta ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai 
berikut: (i) untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final 
yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan (ii) untuk pelaksanaan penjualan 
saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari pajak penghasilan yang 
diterima oleh Peserta Program ESA.
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Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan, termasuk Program ESA dan 
konversi CB Anderson, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah 
pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan konversi CB Anderson, secara 
proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham,  
Program ESA dan konversi CB Anderson

Nilai Nominal Rp25 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)

Modal Dasar 32.840.000.000 821.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 4.121.420.000 103.035.500.000 43,528
Kenneth Chen 2.298.800.000 57.470.000.000 24,279
Chen Wai Sioe 1.067.300.000 26.682.500.000 11,272
Astrawati Aluwi 722.480.000 18.062.000.000 7,631
Anderson 1.158.359.000 28.958.975.000 12,234
Masyarakat 92.690.000 2.317.250.000 0,979
Peserta Program ESA 7.310.000 182.750.000 0,077

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 9.468.359.000 236.708.975.000 100,000
Saham dalam Portepel 23.371.641.000 584.291.025.000  

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sebanyak 1.258.359.000 (satu miliar dua ratus lima puluh 
delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama, yang berasal dari (i) Penawaran 
Umum Perdana Saham sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama dan (ii) konversi 
CB Anderson sebanyak 1.158.359.000 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima 
puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 13,290% (tiga belas koma dua sembilan nol 
persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham dan konversi CB Anderson, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama 
pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 8.210.000.000 (delapan miliar 
dua ratus sepuluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan 
di BEI adalah sebanyak 9.468.359.000 (sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus 
lima puluh sembilan ribu) saham, atau sebesar 100,000% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau 
disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi CB Anderson.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU 
MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI 
MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH 
PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN PENERBITAN SAHAM BARU 
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONVERSI CB ANDERSON.
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II.  RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH
  DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, 
akan digunakan sebagai berikut:

• sekitar 20% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan 
operasional Perseroan; dan

• sekitar 80% akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak yaitu 
SKD, yang akan digunakan SKD untuk modal kerja pembelian persediaan.

Sesuai Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham 
yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan 
yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan 
dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan 
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan 
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan 
realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan 
(Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah 
direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan 
berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran 
Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan 
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara 
RUPS kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau 
transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan 
No.IX.E.2 dan/atau Peraturan No.IX.E.1 atau peraturan penggantinya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 
sekitar 9,29% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

• Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebesar 3,28%, yang 
terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 2,28%; biaya penjaminan 
(underwriting fee) sebesar 0,5% dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,5%;

• Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 3,76%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan 
Hukum sebesar 2,00%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,62%; dan biaya jasa Notaris sebesar 
0,14%;

• Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,13%, yang merupakan biaya jasa Biro 
Administrasi Efek;

• Biaya lain-lain 2,12%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan 
pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya 
percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi 
dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.
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III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Diamond pada 
tanggal 31 Juli 2019 dan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 
2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan 
perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup Diamond untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta 
Widjaja & Rekan (a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa 
modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 6 Desember 2019, yang ditandatangani 
oleh Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA (izin akuntan publik no. AP. 0302).

Pada tanggal 31 Juli 2019, Grup Diamond mempunyai saldo total liabilitas sebesar Rp2.230,7 miliar, 
yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp2.061,5 
miliar dan Rp169,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha dan nonusaha

Pihak ketiga 662.593
Pihak berelasi 65.640

Uang muka diterima dari pelanggan 12.637
Utang bank 210.000
Obligasi konversi 1.065.000
Utang pajak penghasilan 5.135
Utang pajak lainnya 29.188
Utang sewa pembiayaan 11.316
Total Liabilitas Jangka Pendek 2.061.509
Liabilitas Jangka Panjang
Utang sewa pembiayaan 25.074
Liabilitas imbalan kerja 144.165
Total Liabilitas Jangka Panjang 169.239
Total Liabilitas 2.230.748

1. Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha dan nonusaha

Saldo utang usaha dan nonusaha pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp728,2 miliar, yang terdiri 
dari utang usaha dan nonusaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp662,6 
miliar dan Rp65,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Utang dari pembelian barang terdiri dari:
Utang usaha 497.765
Utang usaha ke pihak berelasi 65.640

563.405
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(dalam jutaan Rupiah)
Utang nonusaha dan beban akrual:

Beban akrual promosi 85.112
Utang lain-lain dari pembelian suku cadang 22.294
Beban akrual utilitas 14.686
Utang lain-lain selain dari persediaan 13.125
Beban akrual royalti 10.304
Utang lain-lain dari pembelian aset tetap 2.290
Lain-lain 17.017

164.828
728.233

Utang usaha dalam mata uang:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Rupiah 432.570
Dolar Amerika Serikat 108.845
Euro 12.697
Dolar Australia 8.233
Dolar Singapura 1.060

563.405

Grup Diamond tidak memberikan garansi atau jaminan atas utang usaha di atas.

Uang muka diterima dari pelanggan

Saldo uang muka diterima dari pelanggan pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp12,6 miliar, yang 
merupakan jaminan yang diterima dari pelanggan terkait peminjaman alat pendingin.

Utang bank

Saldo utang bank pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp210,0 miliar, yang merupakan fasilitas 
pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk. (“Bank BCA”). Fasilitas pinjaman ini memiliki batas maksimum 
sebesar Rp250,0 miliar, dijamin dengan sebagian piutang usaha dan persediaan dan dikenakan bunga 
sebesar 9,5% per tahun.

Perjanjian utang bank mencakup pembatasan atas perolehan utang baru dan persyaratan rasio solvabilitas, 
yaitu rasio utang terhadap ekuitas maksimum satu kali dan rasio debt service coverage minimum satu 
kali, yang dihitung dengan basis utang berbunga. SKD telah mematuhi persyaratan pembatasan tersebut 
dengan memperoleh persetujuan dari bank dalam hal SKD memperoleh utang bank baru. SKD juga 
telah memenuhi semua persyaratan rasio solvabilitas tersebut.

Obligasi Konversi

Saldo obligasi konversi pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp1.065,0 miliar. Pada tanggal 11 Juli 
2019, Perseroan melakukan perjanjian obligasi konversi dengan Anderson, dengan nilai pokok sebesar 
Rp1.065.000 juta. Obligasi konversi wajib dikonversi menjadi 12,234% modal saham dilusian yang 
ditempatkan secara penuh pada Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia atau sebaliknya akan dilunasi 
sebesar nilai pokok ditambah redemption premium 13,8% per tahun, dalam jangka waktu 10 hari kerja 
sejak kesepakatan kedua belah pihak untuk menghentikan perjanjian obligasi konversi atau maksimum 
12 bulan sejak tanggal penandatanganan CBSA. Pemegang saham Perseroan menjaminkan 348.925.000 
saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100 untuk penerbitan obligasi konversi tersebut. Perjanjian 
obligasi konversi mencakup beberapa pembatasan, di antaranya perolehan dan penerbitan utang baru, 
pembagian dividen, penerbitan saham selain untuk tujuan pencatatan di Bursa Efek Indonesia.



9

Utang pajak penghasilan

Saldo utang pajak penghasilan pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp5,1 miliar, dengan rincian 
sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Pajak penghasilan 3.886
Cicilan pajak penghasilan, pasal 25 1.249

5.135

Utang pajak lainnya

Saldo utang pajak lainnya pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp29,2 miliar, dengan rincian 
sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Pasal 21 2.158
Pasal 23 773
Pasal 26 345
Pajak pertambahan nilai 25.912

29.188

Utang sewa pembiayaan jangka pendek

Saldo utang sewa pembiayaan jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp11,3 miliar.

2. Liabilitas Jangka Panjang

Utang sewa pembiayaan

Saldo utang sewa pembiayaan jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp25,1 miliar. 
Utang sewa pembiayaan adalah liabilitas yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan kendaraan dan 
mesin.

Liabilitas imbalan kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp144,2 miliar, dengan rincian 
sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Imbalan pascakerja 140.354
Imbalan jasa jangka panjang 3.811

144.165

Imbalan pascakerja

Sesuai dengan peraturan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia, Grup Diamond diharuskan untuk 
menyediakan sejumlah imbalan pascakerja kepada karyawannya ketika masa kerjanya dihentikan atau 
ketika pensiun. Imbalan ini terutama didasarkan pada masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat 
pemutusan kerja atau pensiun.
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Tabel berikut menyajikan saldo kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal pelaporan serta mutasi 
kewajiban dan beban yang diakui selama periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Mutasi kewajiban imbalan pasti
Kewajiban imbalan pasti, awal tahun 118.180
Termasuk dalam laba rugi:
- Beban jasa kini 7.474
- Beban jasa lalu 280
- Beban bunga 5.652
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain:
Kerugian (keuntungan) aktuarial dari:
- Asumsi keuangan 8.984
- Penyesuaian atas pengalaman 3.136
Lainnya
- Imbalan yang dibayarkan (3.352)

Kewajiban imbalan pasti, akhir tahun 140.354
Informasi historis
Nilai kini kewajiban imbalan pasti 140.354
Penyesuaian pengalaman yang timbul pada liabilitas program 3.136

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui di penghasilan komprehensif lain.

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Jumlah diakumulasi di saldo laba, awal periode/tahun 6.692
Diakui di periode berjalan (12.120)
Jumlah diakumulasi di saldo laba, akhir periode (5.428)

Imbalan jasa jangka panjang

Grup Diamond menyediakan imbalan jasa jangka panjang bagi karyawan yang telah bekerja selama 
suatu periode tertentu. Imbalan menjadi terutang pada tanggal tertentu. Tabel berikut menyajikan saldo 
dan mutasi kewajiban imbalan jasa jangka panjang untuk periode tujuh bulan berakhir 31 Juli 2019:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Kewajiban imbalan jasa jangka panjang, awal tahun 3.299
Beban imbalan kerja 720
Pembayaran imbalan jasa (208)
Kewajiban imbalan jasa jangka panjang, akhir tahun 3.811

Asumsi aktuarial

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto : 7,82% - 7,95% per tahun
Tingkat kenaikan gaji masa depan : 4% per tahun

Pada tanggal 31 Juli 2019, rata-rata tertimbang durasi kewajiban imbalan pasti adalah 13,59 tahun.

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan kerja pada tanggal penilaian. 
Secara umum, tingkat diskonto sesuai dengan obligasi Pemerintah yang diperdagangkan di pasar modal 
aktif pada tanggal pelaporan.

Asumsi tingkat kenaikan gaji di masa depan memproyeksikan kewajiban imbalan kerja mulai dari 
tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan 
berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap skala gaji, dengan mempertimbangkan masa kerja.
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Analisis sensitivitas

Perubahan yang mungkin terjadi atas asumsi aktuarial utama pada tanggal pelaporan akan mempengaruhi 
kewajiban imbalan pasti dengan jumlah berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Analisis sensitivitas tingkat diskonto (11.175)
Jika naik 1% 13.483
Jika turun 1%

Analisis sensitivitas tingkat kenaikan gaji di masa depan
Jika naik 1% 14.730
Jika turun 1% (12.891)

Analisis ini memberikan perkiraan sensitivitas asumsi yang ditampilkan tetapi tidak memperhitungkan 
variabilitas dalam waktu distribusi pembayaran manfaat yang diharapkan dalam program tersebut.

3. Perjanjian, Ikatan dan Kontinjensi yang Signifikan

• Pada tanggal 31 Juli 2019, SKD memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
(“Bank Mandiri”) yang seluruhnya berjumlah Rp150.000 juta dan AS$38 juta yang tersedia sampai 
dengan 20 November 2020 sebagaimana perubahan dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit 
(SPPK) No. CMB.CM5/HFO.483/SPPK/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 yang telah ditandatangani 
oleh Bank Mandiri dan SKD.

• Pada tanggal 31 Juli 2019, SKD memiliki fasilitas pinjaman yang belum terpakai dari Bank BCA 
yang seluruhnya berjumlah Rp90.000 juta dan tersedia sampai dengan 12 Desember 2019.

• DCS melakukan perjanjian lisensi merek dagang dengan Associated British Food Plc (“ABF”), 
pihak ketiga, di mana ABF memberikan DCS lisensi sehubungan dengan manufaktur, periklanan 
dan promosi, distribusi dan penjualan produk berlisensi di Indonesia.

• SKD melakukan perjanjian distribusi dengan Ferrero Confectionary Indonesia (“FAI”), pihak ketiga, 
di mana FAL menunjuk SKD sebagai distributor dan importir untuk produknya di Indonesia.

• SKD melakukan perjanjian distribusi, masing-masing dengan McCain Foods USA, Inc dan McCain 
Foods (Canada) (secara kolektif disebut sebagai “MCF”), pihak ketiga, di mana MCF menunjuk 
SKD sebagai distributor dan importir untuk produk tertentu di Indonesia.

• SKD melakukan perjanjian distribusi dengan Elle & Vire International (“EVI”), pihak ketiga, 
di mana EVI menunjuk SKD sebagai distributor produknya di Indonesia.

• SKD melakukan perjanjian distribusi dengan Lee Kum Kee (Malaysia). Sdn Bhd (“LKK”), pihak 
ketiga, di mana LKK menunjuk SKD sebagai distributor dan importir untuk produk tertentu 
di Indonesia.

• SKD melakukan perjanjian distribusi dengan PT Mars Symbioscience Indonesia (“MSI”), pihak 
ketiga, di mana MSI menunjuk SKD sebagai distributor produknya di Indonesia.
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SELURUH LIABILITAS GRUP DIAMOND PER 31 JULI 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, 
GRUP DIAMOND TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH 
TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN 
PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 JULI 2019 SAMPAI 
DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU 
PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN 
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN 
SELURUH LIABILITAS GRUP DIAMOND PER 31 JULI 2019.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG 
DILAKUKAN OLEH GRUP DIAMOND, YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP 
KELANGSUNGAN USAHA GRUP DIAMOND.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN KEWAJIBAN ATAS LIABILITAS GRUP 
DIAMOND SETELAH TANGGAL 31 JULI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA 
PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK 
(NEGATIVE COVENANTS).
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan 
laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 
dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan 
ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup Diamond untuk periode tujuh bulan 
yang berakhir pada 31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018, 2017 dan 2016 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian 
lain dalam Prospektus ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
Indonesia. Calon investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan 
Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 
2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan 
perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup Diamond untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of the KPMG network 
of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative) berdasarkan standar 
audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan 
kembali tanggal 6 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA (izin 
akuntan publik no. AP. 0302).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat 
sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Juli

2016 2017 2018 2019
ASET 
Aset Lancar
Kas 46.867 98.025 101.144 92.393
Deposito berjangka - - - 1.065.000
Piutang usaha dan nonusaha

Pihak ketiga 785.531 868.824 955.328 1.042.732
Pihak berelasi 39.907 - - 3.546

Persediaan 874.308 1.130.026 1.375.055 1.284.531
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka 14.575 12.331 11.449 3.034
Uang muka 127.937 195.897 180.840 161.096
Aset lancar lainnya 1.438 1.799 2.210 2.621
Total Aset Lancar 1.890.563 2.306.902 2.626.026 3.654.953
Aset Tidak Lancar
Aset tetap 726.464 1.438.016 1.483.862 1.528.765
Biaya dibayar di muka - 1.658 3.044 2.469
Uang jaminan yang dapat dikembalikan 1.980 1.980 1.980 2.697
Klaim pengembalian pajak - - 24.238 24.238
Aset takberwujud - - 8.043 32.141
Investasi pada perusahaan asosiasi - - 50.568 73.201
Aset pajak tangguhan 11.534 15.771 15.553 20.930
Total Aset Tidak Lancar 739.978 1.457.425 1.587.288 1.684.441
TOTAL ASET 2.630.541 3.764.327 4.213.314 5.339.394
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Juli

2016 2017 2018 2019
LIABILITAS 
Liabilitas Jangka Pendek
Cerukan bank 14.199 - - -
Utang usaha dan nonusaha

Pihak ketiga 549.782 654.852 811.235 662.593
Pihak berelasi 55.461 48.321 61.391 65.640

Uang muka diterima dari pelanggan - 7.988 12.412 12.637
Utang bank 20.000 260.000 250.000 210.000
Obligasi konversi - - - 1.065.000
Utang pajak penghasilan 11.002 9.589 1.643 5.135
Utang pajak lainnya 3.400 33.868 10.238 29.188
Utang sewa pembiayaan 8.976 18.946 9.062 11.316
Total Liabilitas Jangka Pendek 662.820 1.033.564 1.155.981 2.061.509
Liabilitas Jangka Panjang
Utang sewa pembiayaan 5.492 14.770 10.591 25.074
Liabilitas imbalan kerja 106.647 122.932 121.479 144.165
Liabilitas pajak tangguhan 76 - - -
Total Liabilitas Jangka Panjang 112.215 137.702 132.070 169.239
TOTAL LIABILITAS 775.035 1.171.266 1.288.051 2.230.748
EKUITAS
Modal saham 250 205.250 205.250 205.250
Saldo laba 1.854.747 1.707.406 2.037.924 2.221.169
Surplus revaluasi - 679.586 677.897 676.584
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 1.854.997 2.592.242 2.921.071 3.103.003
Kepentingan nonpengendali 509 819 4.192 5.643
TOTAL EKUITAS 1.855.506 2.593.061 2.925.263 3.108.646
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 2.630.541 3.764.327 4.213.314 5.339.394

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember

Periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal

31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

Pendapatan 4.813.284 5.318.117 6.231.099 3.531.913 3.895.225
Beban pokok penjualan (3.799.067) (4.164.149) (4.920.298) (2.811.698) (3.071.816)
LABA BRUTO 1.014.217 1.153.968 1.310.801 720.215 823.409
Pendapatan lainnya 12.908 9.651 10.490 1.695 1.440
Beban penjualan dan distribusi (500.599) (560.852) (645.198) (374.776) (414.997)
Beban administrasi (158.781) (182.703) (217.982) (121.755) (140.095)
Laba (rugi) selisih kurs, neto 6.966 4.158 1.040 (2.828) 8.014
Beban lainnya (15.412) (11.251) (10.368) (2.538) (902)
LABA OPERASI 359.299 412.971 448.783 220.013 276.869
Pendapatan keuangan 5.892 2.211 1.519 821 670
Beban keuangan (2.301) (4.368) (23.802) (14.619) (13.320)
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN NETO 3.591 (2.157) (22.283) (13.798) (12.650)
Bagian laba dari perusahaan asosiasi - - - - 230
LABA SEBELUM PAJAK 362.890 410.814 426.500 206.215 264.449
Beban pajak penghasilan (77.638) (109.778) (108.387) (51.246) (71.976)
LABA 285.252 301.036 318.113 154.969 192.473
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(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember

Periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal

31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi

ke laba rugi:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti (11.430) 2.290 17.785 11.963 (12.120)
Surplus revaluasi tanah - 679.802 - - -
Pajak atas penghasilan komprehensif lain 2.858 (573) (4.446) (2.991) 3.030
JUMLAH PENGHASILAN

KOMPREHENSIF LAIN (8.572) 681.519 13.339 8.972 (9.090)
JUMLAH PENGHASILAN

KOMPREHENSIF 276.680 982.555 331.452 163.941 183.383
JUMLAH LABA YANG DAPAT

DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 285.182 300.941 315.596 153.743 190.951
Kepentingan nonpengendali 70 95 2.517 1.226 1.522

285.252 301.036 318.113 154.969 192.473
JUMLAH PENGHASILAN

KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk 276.612 982.245 328.829 162.644 181.932
Kepentingan nonpengendali 68 310 2.623 1.297 1.451

276.680 982.555 331.452 163.941 183.383
LABA PER SAHAM 35 37 38 19 21

3. Rasio keuangan (tidak diaudit)

31 Desember 31 Juli
2016 2017 2018 2019

Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan t.d.b.  10,49  17,17 10,29(1)

Beban pokok penjualan t.d.b.  9,61  18,16 9,25(1)

Laba bruto t.d.b.  13,78  13,59 14,33(1)

Laba operasi t.d.b.  14,94  8,67 25,84(1)

Laba t.d.b.  5,53  5,67 24,20(1)

Total aset t.d.b.  43,10  11,93 26,73
Total liabilitas t.d.b.  51,12  9,97 73,18
Total ekuitas t.d.b.  39,75  12,81 6,27
Rasio Usaha (%)
Laba bruto / Pendapatan  21,07  21,70  21,04 21,14
Laba operasi / Pendapatan  7,46  7,77  7,20 7,11
Laba / Pendapatan  5,93  5,66  5,11 4,94
Laba / Total ekuitas  16,60  13,50  11,50 12,10(2)

Laba / Total aset  11,78  9,41  7,98 7,80(2)

Rasio Keuangan (x)
Total liabilitas / Total ekuitas  0,42  0,45  0,44 0,72
Total liabilitas / Total aset  0,29  0,31  0,31 0,42
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek  2,85  2,23  2,27 1,77
Rasio Aktivitas (x)
Rasio perputaran aset t.d.b. 1,66 1,56 1,45(2)

Rasio perputaran piutang t.d.b. 6,43 6,83 6,40(2)

Rasio perputaran persediaan t.d.b. 4,16 3,93 4,50(2)

Catatan:
(1) Dibandingkan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.
(2) Rasio dihitung dengan basis laba 12 bulan terakhir (1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2019).
t.d.b. : tidak dapat diperbandingkan.
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4. Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Pada tanggal 31 Juli 2019, SKD memiliki saldo utang bank dengan Bank BCA dan diwajibkan untuk 
memenuhi persyaratan rasio solvabilitas sebagai berikut:

Rasio yang Dipersyaratkan 31 Juli 2019
Rasio utang terhadap ekuitas(1) Maximum 1x 0,11x
Rasio debt service coverage(2) 1x 1,61x
Catatan:
(1) Rasio utang terhadap ekuitas dihitung dengan basis utang berbunga.
(2) Rasio debt service coverage dihitung dengan basis utang berbunga dan laba operasi 12 bulan terakhir (1 Juli 2018 sampai 

dengan 31 Juli 2019).

SKD telah memenuhi seluruh rasio solvabilitas yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit per 31 Juli 
2019.
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Diamond 
dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan posisi 
keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 
serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas 
konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup Diamond untuk periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018, 2017 dan 2016 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian 
lain dalam Prospektus ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 
2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan 
perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup Diamond untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of the KPMG network 
of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative) berdasarkan standar 
audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan 
kembali tanggal 6 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA (izin 
akuntan publik no. AP. 0302).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa 
mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan 
dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara 
material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha dan 
hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat 
sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Grup Diamond adalah salah satu penyedia platform terintegrasi terdepan di Indonesia untuk makanan dan 
minuman bermerek yang memproduksi dan mendistribusikan merek terkemuka pada berbagai kategori 
produk, baik merek milik Grup Diamond maupun merek prinsipal internasional, ke seluruh wilayah 
di Indonesia. Grup Diamond mulai beroperasi pada tahun 1973 sebagai produsen es krim, dan, selama 
lebih dari empat dekade, telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan yang menjual barang konsumsi 
terkemuka dan ternama di Indonesia. Platform terintegrasi Grup Diamond menggabungkan portofolio 
produk bermerek terkemuka pada berbagai kategori produk yang kuat dan beragam, jejaring distribusi 
dengan suhu terkendali dari hulu ke hilir yang menjangkau berbagai saluran penjualan di seluruh wilayah 
Indonesia, dan kemampuan produksi serta riset dan pengembangan papan atas.

Grup Diamond menawarkan portofolio dengan beragam produk yang meliputi produk dairy , 
confectionery, daging dan makanan laut, buah-buahan, sayuran dan turunannya, bahan makanan 
sehari-hari (grocery) dan bakery. Produk Grup Diamond yang beraneka ragam tersebut dipasok oleh 
Grup Diamond pada berbagai suhu dari suhu beku, dingin, AC dan ruang. Grup Diamond melayani 
pelanggan secara langsung melalui pasar modern, pasar tradisional, food service, toko ritel milik Grup 
Diamond dan situs serta platform e-commerce. Model bisnis yang dapat menjangkau berbagai saluran 
penjualan memungkinkan Grup Diamond untuk menanggapi perubahan preferensi konsumen akhir 
secara efisien, menangkap peluang pertumbuhan masa depan melalui banyak saluran penjualan dan 
menjangkau berbagai demografi.
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Bagian dari bisnis Grup Diamond yang integral dan terdiferensiasi adalah platform distribusi dengan 
suhu terkendali dari awal sampai akhir yang secara luas menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Platform 
ini mencakup kemampuan penyimpanan pada suhu beku, suhu dingin atau refrigerator, suhu AC dan 
suhu ruang. Jejaring distribusi cold chain Grup Diamond saat ini telah menjangkau seluruh wilayah 
Indonesia dengan 21 titik distribusi yang dioperasikan sendiri oleh Grup Diamond dan didukung lebih 
dari 900 armada pengiriman yang dilengkapi maupun tidak dilengkapi lemari pendingin untuk secara 
andal memasok produk yang mudah rusak ke 34 provinsi di Indonesia.

Grup Diamond memproduksi lini produk dairy dan jus milik Grup Diamond, serta makanan bersuhu 
beku, daging olahan, coklat dan bumbu melalui tiga fasilitas produksi dengan lokasi di seluruh wilayah 
Indonesia, termasuk Cikarang Barat, MM2100 dan Cimahi. Dengan mengoperasikan fasilitas produksi 
milik sendiri, Grup Diamond dapat menjaga mutu dan merespon perubahan permintaan untuk produk Grup 
Diamond secara efisien. Bisnis manufaktur Grup Diamond ditopang oleh tim riset dan pengembangan 
yang berdedikasi di pabrik MM2100 di daerah Cikarang Barat. Tim riset dan pengembangan Grup 
Diamond bekerja sama erat dengan tim penjualan dan pemasaran Grup Diamond untuk memproses 
masukan dari pelanggan dalam rangka meningkatkan lini produk yang saat ini diproduksi oleh Grup 
Diamond dan mengembangkan lini produk baru untuk menanggapi perubahan preferensi pelanggan. Grup 
Diamond juga melibatkan tim riset dan pengembangan Grup Diamond untuk memproduksi makanan-
makanan merek prinsipal dan makanan cepat saji.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 
2019, total pendapatan Grup Diamond masing-masing mencapai sebesar Rp6.231,1 miliar dan Rp3.895,2 
miliar.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Grup Diamond

Kinerja perekonomian Indonesia

Perseroan mengoperasikan bisnis yang mengandalkan tingkat konsumsi sehingga sangat tergantung 
pada perekonomian Indonesia. Meskipun portofolio produk Grup Diamond terdiri dari produk-produk 
dengan berbagai titik harga, pertumbuhan permintaan sangat tergantung pada pertumbuhan belanja 
konsumen Indonesia, yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika ekonomi tumbuh, 
pasar untuk produk Grup Diamond ikut bertumbuh karena semakin banyak konsumen memiliki 
disposable income yang cukup untuk dapat membeli produk Grup Diamond dan pelanggan yang sudah 
ada dapat membelanjakan lebih banyak untuk produk-produk tersebut, sehingga berpotensi dapat 
meningkatkan ukuran pasar dan permintaan untuk produk Grup Diamond. Menurut IMF, pertumbuhan 
PDB riil Indonesia pada tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing adalah 5,0%, 5,1% dan 5,2%. PDB 
riil Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,1%. Menurut Frost & Sullivan, 
peningkatan populasi kelas menengah di Indonesia telah menyebabkan peningkatan disposable income 
per kapita, yang diharapkan akan meningkatkan permintaan akan produk makanan dan minuman yang 
lebih luas dan bernilai lebih tinggi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang lambat atau kontraksi 
ekonomi dapat menyebabkan pertumbuhan penjualan yang lebih lambat atau penurunan penjualan, 
karena kombinasi dari penurunan volume dan penurunan harga jual rata-rata, sehingga konsumen 
mengalihkan pembelian mereka ke barang yang harganya lebih murah.

Tren perilaku konsumen di Indonesia

Kinerja keuangan Grup Diamond juga dipengaruhi oleh tren pasar, profil demografis dan perilaku 
konsumen di Indonesia, termasuk permintaan akan produk makanan segar, beku dan cepat saji. Menurut 
Frost & Sullivan, peningkatan urbanisasi di Indonesia telah menyebabkan kenaikan kegiatan makan 
di luar karena tekanan waktu yang terkait dengan jam kerja yang lebih lama. Selain itu, pertumbuhan 
populasi milenial telah menjadi pendorong utama untuk makanan kemasan, termasuk makanan ringan, 
makanan siap saji dan produk makanan kemasan dan juga telah mengakibatkan peningkatan permintaan 
untuk pilihan makan di luar. Penetrasi yang lebih tinggi dari peralatan dapur juga meningkatkan 
populasi yang mampu menyimpan produk makanan yang sensitif terhadap suhu dan makanan kemasan, 
seperti makanan yang perlu dipanaskan dengan pemanas listrik atau microwave. Masing-masing tren 
ini berdampak pada permintaan produk dalam portofolio produk Grup Diamond dan segmen penjualan.
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Perubahan biaya bahan baku

Beban pokok penjualan untuk produk yang diproduksi oleh Grup Diamond terutama terdiri dari 
beban pemakaian bahan baku yang meliputi susu mentah dan produk turunannya yang terkait, bahan 
kemasan, gula, minyak nabati, dadih keju dan perasa. Dikarenakan faktor-faktor seperti kesepakatan 
harga dengan pelanggan, Grup Diamond mungkin tidak dapat meneruskan kenaikan biaya bahan baku 
kepada pelanggan Grup Diamond. Hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap marjin laba kotor 
Grup Diamond sampai dengan harga dapat disesuaikan untuk mencerminkan kenaikan biaya. Namun 
demikian, penyesuaian harga tersebut biasanya terjadi dalam waktu singkat kurang dari satu tahun. 
Selain itu, biaya impor bahan baku Grup Diamond umumnya dalam mata uang selain Rupiah, sementara 
harga jual produk-produk Grup Diamond dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, penurunan nilai 
Rupiah dapat mengakibatkan kenaikan biaya penjualan yang dicatatkan dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup Diamond, yang mungkin tidak dapat dibebankan 
kepada pelanggan Grup Diamond melalui kenaikan harga Rupiah.

Strategi penerapan harga

Harga produk-produk Grup Diamond ditentukan oleh Grup Diamond dan harga produk-produk 
milik prinsipal merek ditetapkan melalui diskusi dan negosiasi antara Grup Diamond dengan para 
prinsipal sehingga memungkinkan Grup Diamond untuk mendapatkan marjin yang baik untuk produk-
produk tersebut, atau menetapkan harga eceran berdasarkan saran Grup Diamond. Pada saat Grup 
Diamond melakukan negosiasi dan konsultasi dengan prinsipal merek mengenai harga, Grup Diamond 
mempertimbangkan sejumlah faktor agar dapat mendapatkan marjin yang diharapkan, termasuk 
permintaan keseluruhan untuk produk tertentu, persaingan, inflasi (atau deflasi), musiman, volume 
persediaan, usia persediaan, tren konsumen, promosi dan rekomendasi dari prinsipal merek. Kegiatan 
promosi, seperti diskon atau potongan harga yang disusun untuk meningkatkan pangsa pasar atau menjual 
persediaan produk-produk yang tidak populer, juga dapat secara material mempengaruhi penjualan 
bersih dalam periode tertentu.

Persaingan

Produk Grup Diamond menghadapi persaingan dari produk makanan pesaing yang diproduksi, 
didistribusikan dan dijual oleh perusahaan lain, serta dari pendatang baru di pasar Indonesia. Tindakan 
yang diambil oleh para pesaing, serta tindakan Grup Diamond untuk mempertahankan daya saing 
dan reputasi Grup Diamond, mempengaruhi strategi, kebijakan penetapan harga dan marjin Grup 
Diamond. Sebagai contoh, produk-produk Grup Diamond dari bisnis perdagangan berbasis komoditas 
sehingga sangat dipengaruhi fluktuasi harga; Grup Diamond dari waktu ke waktu mengalami kelebihan 
pasokan di pasar tertentu seiring dengan para pesaing yang menurunkan harga untuk menghabiskan 
persediaan. Lebih lanjut, dalam saluran perdagangan modern, pesaing Grup Diamond seringkali 
menjalankan berbagai promosi sehubungan dengan produk dalam portofolio mereka dan hal tersebut 
dapat mengakibatkan Grup Diamond untuk menjalankan kegiatan serupa untuk mempromosikan produk 
Grup Diamond. Kegiatan promosi untuk produk-produk yang diproduksi oleh Grup Diamond maupun 
produk prinsipal merek dapat berdampak negatif terhadap marjin laba Grup Diamond. Meskipun prinsipal 
merek mensubsidi kegiatan-kegiatan promosi tertentu, dalam subsidi hanya diberikan sebagian, Grup 
Diamond akan menanggung biaya promosi tambahan tersebut.

Fluktuasi mata uang asing

Sebagian dari beban pokok penjualan Grup Diamond saat ini dalam mata uang selain Rupiah, terutama 
Dolar Amerika Serikat dan Euro, sedangkan mata uang penjualan dan pelaporan Grup Diamond adalah 
dalam Rupiah. Pembelian dalam mata uang asing ini meliputi pembelian produk dari prinsipal merek 
Grup Diamond dan pembelian bahan baku impor yang digunakan dalam kegiatan produksi Grup Diamond. 
Dengan demikian, hasil operasi Grup Diamond dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang 
asing. Pelemahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing meningkatkan harga jual kepada konsumen 
karena meningkatnya beban penjualan Grup Diamond. Selama tiga tahun terakhir, kenaikan harga jual 
kepada konsumen tidak mempengaruhi pendapatan maupun laba operasi Grup Diamond secara signifikan.
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Selain itu, Grup Diamond menghadapi risiko terkait fluktuasi mata uang asing atas nilai aset Grup 
Diamond dalam mata uang asing, yaitu persediaan dalam mata uang asing, rekening bank dan deposito 
berjangka, serta fluktuasi nilai kewajiban dalam mata uang asing. Grup Diamond mengakui dan mencatat 
keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari dampak fluktuasi nilai Rupiah terhadap mata 
uang lainnya dalam pos keuntungan (kerugian) nilai tukar mata uang, bersih dalam laporan laba rugi 
dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup Diamond. Lebih lanjut, dalam hal fluktuasi 
nilai tukar tidak memiliki dampak signifikan terhadap hasil operasi Grup Diamond, hal tersebut dapat 
berdampak signifikan terhadap arus kas Grup Diamond.

Musiman

Secara umum, penjualan Grup Diamond dipengaruhi faktor musiman sepanjang tahun, dengan puncak 
penjualan biasanya terjadi pada kuartal terakhir setiap tahun di samping kinerja penjualan yang kuat 
di bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Bulan Ramadhan 
pada tahun 2016 jatuh pada semester kedua dan pada 2017, 2018 dan 2019 terjadi pada semester 
pertama tahun. Sebagai akibatnya, hasil keuangan untuk periode interim tertentu dapat atau tidak dapat 
dibandingkan dengan hasil keuangan dari periode interim sebelumnya atau periode yang sama pada 
tahun-tahun sebelumnya.

Peraturan dan kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Diamond tunduk pada berbagai peraturan, kebijakan dan ketentuan yang berkaitan 
langsung dengan kegiatan usaha Grup Diamond, termasuk ketentuan mengenai upah minimum provinsi, 
yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pelaku industri seperti Grup Diamond 
untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan kerjanya. Penetapan 
upah minimum provinsi dilaksanakan setiap tahun oleh gubernur di masing-masing provinsi dengan 
memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Upah minimum provinsi ditetapkan dengan 
memperhatikan beberapa faktor yaitu kebutuhan hidup layak, tingkat ekonomi daerah, tingkat inflasi, 
daya beli masyarakat dan kemampuan industri, sehingga kenaikan upah minimum provinsi dan kenaikan 
upah minimum provinsi dapat berbeda. Sebagai perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan dan 
melakukan kegiatan usaha di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kenaikan upah minimum provinsi 
memiliki dampak signifikan terhadap beban gaji dan tunjangan. Grup Diamond memperkirakan kenaikan 
upah minimum provinsi akan terus mempengaruhi beban gaji dan tunjangan Grup Diamond di masa 
mendatang.

Sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan impor, Grup Diamond tunduk pada peraturan-peraturan 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, yang mengatur antara 
lain mengenai izin impor, larangan dan/atau pembatasan impor dan pemungutan pajak. Pada tahun 
2018, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 (“PPh 22”) terkait 
impor dari 2,5% ke 7,5% dan dari 7,5% ke 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 110/
PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Rancana Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan 
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (“PMK No. 110/2018”). PMK 
No. 110/2018 ini mencantumkan sebanyak 1.147 barang impor yang dikenakan kenaikan tarif PPh 22, 
termasuk barang yang diimpor oleh Grup Diamond, khususnya cokelat, yang mengalami kenaikan dari 
dari 2,5% ke 7,5%. Per 31 Juli 2019, hanya sebagian kecil dari barang-barang yang diimpor oleh Grup 
Diamond yang dikenakan tarif PPh 22 baru sebagaimana diatur oleh PMK No. 110/2018.

3. Kebijakan akuntansi yang signifikan

Laporan keuangan konsolidasan Grup Diamond telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No VIII.G.7, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pedoman Penyajian 
dan Pengungkapan Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep 
akrual dan menggunakan konsep biaya historis, kecuali dinyatakan lain. Berikut ini adalah ikhtisar 
kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
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Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Grup Diamond. Perusahaan Anak adalah 
entitas dimana Perseroan terekspos atas, atau memiliki hak atas, imbal hasil variabel dari keterlibatan 
Grup Diamond dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut 
melalui kekuasaan Grup Diamond dalam entitas. Perusahaan Anak dikonsolidasikan sejak tanggal 
Perseroan memperoleh pengendalian efektif dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak pengendalian tersebut 
tidak lagi dimiliki.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian diterapkan secara konsisten 
oleh Grup Diamond.

Semua transaksi dan saldo intragrup signifikan, termasuk keuntungan dan kerugian dari transaksi dalam 
Grup Diamond yang belum direalisasi, dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, 
terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laba atau rugi dan setiap 
komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada 
kepentingan nonpengendali secara proporsional berdasarkan bagian kepemilikan.

Deposito berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan dari tanggal penempatannya disajikan 
sebagai deposito berjangka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Persediaan

Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya persediaan atau nilai realisasi neto. Biaya 
persediaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang mencakup pengeluaran yang terjadi untuk 
memperoleh persediaan tersebut, biaya produksi atau konversi, dan biaya lain yang timbul untuk 
membawanya ke kondisi dan lokasi saat ini. Dalam hal persediaan yang diproduksi, biaya persediaan 
termasuk overhead produksi yang dialokasikan berdasarkan kapasitas produksi normal.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya 
penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Aset tetap

Sebelum tahun 2017, kebijakan akuntansi untuk tanah yang diperoleh dengan status Hak Guna Bangunan 
(“HGB”) adalah mengukurnya sebesar biaya perolehan (termasuk biaya legal dan administrasi untuk 
memperoleh tanah) dan tidak mengamortisasi biaya perolehan yang diakui.

Sejak tahun 2017, kebijakan akuntansi berubah, di mana tanah diukur dengan model revaluasi. Jumlah 
revaluasian adalah nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Penilaian 
tanah dilakukan oleh penilai berkualifikasi. Penilaian dinilai ulang secara periodik untuk memastikan 
bahwa jumlah tercatat pada tanggal pelaporan tidak berbeda secara material dengan nilai wajar aset 
revaluasian. Jika nilai wajar dari tanah mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka tanah 
tersebut direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari tanah mengalami perubahan yang 
tidak signifikan dan fluktuatif, maka tanah tersebut direvaluasi paling kurang 3 tahun sekali. Surplus 
yang timbul dari revaluasi diakui di penghasilan komprehensif lain tahun berjalan dan dimasukkan 
dalam surplus revaluasi di ekuitas pada tanggal pelaporan. Setiap penurunan revaluasi setelahnya 
diakui di penghasilan komprehensif lain sepanjang penurunan tersebut mengurangi surplus revaluasi 
sebelumnya di ekuitas.

Aset tetap lainnya diukur dengan model biaya, di mana pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan 
selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung 
menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat dari aset sebagai berikut:
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Bangunan dan perbaikan : 20 tahun
Mesin dan peralatan : 8/5 tahun
Peralatan kantor dan perabot : 5 tahun
Kendaraan bermotor  : 5 tahun
Lemari pendingin : 5 tahun

Aset tetap juga termasuk aset di mana Grup Diamond memperoleh manfaat kepemilikan dalam perjanjian 
sewa pembiayaan. Sewa di mana secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 
kepemilikan aset diambil alih diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada pengakuan awal, aset 
sewaan diukur sebesar jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari 
pembayaran sewa minimum. Setelah pengakuan awal, aset sewaan dicatat berdasarkan kebijakan 
akuntansi yang sesuai dengan aset tersebut. Jika tidak terdapat cukup kepastian bahwa Grup Diamond 
akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset disusutkan selama periode yang lebih pendek 
antara masa sewa dan masa manfaatnya.

Perjanjian sewa di mana risiko dan manfaat kepemilikan tidak dialihkan ke Grup Diamond diklasifikasikan 
sebagai sewa operasi dan diperlakukan sebagai kontrak eksekutori, di mana pembayaran sewa diakui 
sebagai beban selama masa sewa, dan aset pendasar tidak diakui di laporan posisi keuangan Grup 
Diamond.

Investasi pada perusahaan asosiasi

Perusahaan asosiasi adalah suatu entitas di mana Grup Diamond memiliki pengaruh signifikan, tapi 
bukan pengendalian, atas kebijakan keuangan dan operasionalnya. Pengaruh signifikan dianggap ada 
jika Grup Diamond memiliki hak suara atas investee antara 20 sampai 50 persen.

Kepentingan pada perusahaan asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas. Kepentingan tersebut pada 
awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, laporan keuangan mencakup bagian 
Grup Diamond atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari perusahaan asosiasi, sampai 
dengan tanggal di mana tidak lagi terdapat pengaruh signifikan.

Aset takberwujud

Aset takberwujud, yang terdiri dari lisensi piranti lunak komputer dan biaya pembaruan hak atas 
tanah, mempunyai masa manfaat yang terbatas, dan diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi 
amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan metode garis 
lurus berdasaran taksiran masa manfaat aset takberwujud. Taksiran masa manfaat lisensi piranti lunak 
Grup Diamond adalah lima tahun, sedangkan perpanjangan hak atas tanah adalah 20 tahun.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Jumlah tercatat aset nonkeuangan Grup Diamond ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk 
menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka jumlah 
terpulihkan aset tersebut diestimasi.

Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah tercatat unit penghasil kas melebihi jumlah terpulihkannya. 
Unit penghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas 
yang sebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Jumlah terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai 
wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa 
depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang 
mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan 
atas indikasi apakah rugi penurunan nilai telah berkurang atau tidak ada lagi. Rugi penurunan nilai 
dipulihkan jika terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan. 
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Rugi penurunan nilai dipulihkan sebatas nilai aset tercatat yang tidak melebihi nilai tercatat yang 
seharusnya diakui, setelah dikurangi penyusutan atau amortisasi, jika tidak ada rugi penurunan nilai 
yang telah diakui.

Imbalan kerja

i. Imbalan pascakerja
 Kewajiban imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pascakerja 

di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa 
lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris yang berkualifikasi menggunakan metode projected unit 
credit.

 Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto 
diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika imbalan program berubah atau ketika 
terjadi kurtailmen atas program, dampak perubahan imbalan yang terkait dengan jasa masa lalu 
atau keuntungan atau kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

ii. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
 Kewajiban neto Grup Diamond atas imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pascakerja adalah 

jumlah imbalan di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa 
kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris yang berkualifikasi menggunakan metode 
projected unit credit. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui dalam laba rugi pada periode saat 
timbulnya.

Instrumen keuangan

Aset keuangan Grup Diamond terdiri dari kas, deposito berjangka, piutang usaha dan piutang nonusaha, 
deposito lainnya (dicatat sebagai bagian dari aset lancar lainnya), dan uang jaminan yang dapat 
dikembalikan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas keuangan 
terdiri dari cerukan, utang usaha dan nonusaha, utang bank, obligasi konversi dan utang sewa pembiayaan, 
yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Suatu instrumen keuangan diakui pada saat Grup Diamond menjadi pihak dari ketentuan kontraktual 
atas suatu instrumen keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual 
Grup Diamond atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset 
dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan pengendalian atau pada saat seluruh risiko dan 
manfaat secara substansial telah dialihkan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas 
Grup Diamond kedaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang awalnya diukur pada 
nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengukuran 
awal, aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan 
atas rugi penurunan nilai, jika diperlukan. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan mendiskontokan 
jumlah aset menggunakan suku bunga efektif, kecuali efek diskonto tidak signifikan. Suku bunga efektif 
adalah suku bunga yang mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan ke jumlah tercatat neto, 
pada pengakuan awal. Efek bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Penyisihan penurunan nilai diakui untuk aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang 
diberikan dan piutang bila terdapat bukti objektif bahwa Grup Diamond tidak akan mampu memulihkan 
jumlah tercatat sesuai dengan ketentuan awal dari instrumen tersebut. Jumlah kerugian penurunan nilai 
merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai sekarang dari estimasi arus kas yang 
didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Perubahan penyisihan penurunan nilai diakui 
dalam laba rugi.

Cerukan, utang usaha dan nonusaha, utang bank, obligasi konversi dan utang sewa pembiayaan diukur 
pada nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah 
pengukuran awal, liabilitas keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode 
suku bunga efektif.
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Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan 
konsolidasian ketika terdapat hak legal untuk saling hapus dan terdapat intensi untuk menyelesaikannya 
dengan basis neto, atau pada saat aset direalisasi dan liabilitas diselesaikan secara simultan.

Pengakuan pendapatan

Pendapatan dari penjualan barang diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima, 
setelah dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Pendapatan diakui jika risiko dan manfaat 
signifikan atas kepemilikan telah dialihkan kepada pembeli, besar kemungkinan imbalan akan dipulihkan, 
biaya terkait dan kemungkinan retur barang dapat diestimasi secara andal, tidak terdapat keterlibatan 
berkelanjutan manajemen atas barang tersebut dan jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

Pengalihan risiko dan manfaat biasanya terjadi pada saat barang diterima di gudang pelanggan; tetapi 
untuk pengiriman internasional, pengalihan terjadi pada saat pemuatan barang ke pengangkut barang 
yang bersangkutan di pelabuhan.

Transaksi mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang fungsional Grup Diamond (Rupiah) dengan 
kurs pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter berdenominasi dalam mata uang asing dijabarkan 
ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau 
kerugian kurs atas aset dan liabilitas moneter terdiri dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi 
yang diukur dalam mata uang fungsional pada awal periode, disesuaikan dengan suku bunga efektif 
dan pembayaran selama periode berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi yang diukur dalam mata 
uang asing yang dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas nonmoneter dalam mata uang asing yang diukur pada nilai historis dijabarkan dengan 
menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian kurs dari penjabaran ulang aset dan liabilitas moneter yang berasal dari 
aktivitas operasi umumnya diakui di laba rugi.

Pendapatan dan beban keuangan

Pendapatan keuangan dan beban keuangan terdiri dari pendapatan bunga atas deposito berjangka dan 
tabungan serta beban bunga atas pinjaman.

Biaya pinjaman yang tidak secara langsung dapat diatribusikan kepada perolehan, konstruksi atau 
produksi aset kualifikasian diakui di laba atau rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak 
kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi 
atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini adalah utang atau pengembalian pajak yang diharapkan atas penghasilan atau rugi kena 
pajak selama tahun berjalan, menggunakan tarif pajak yang secara substantif belaku pada tanggal 
pelaporan, dan termasuk penyesuaian terhadap provisi pajak tahun-tahun sebelumnya baik untuk 
menyesuaikannya dengan pajak penghasilan yang dilaporkan di SPT pajak penghasilan tahunan, atau 
untuk memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang timbul dari ketetapan pajak. Pajak kini yang terutang 
atau yang dapat dikembalikan diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diharapkan dibayar 
atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait kompleksitas peraturan perpajakan.
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Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan 
pelaporan keuangan dan jumlah yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur 
menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat 
pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal 
pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan seperti kompensasi 
rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar.

Aset pajak tangguhan dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi jika sudah tidak terdapat 
kemungkinan bahwa manfaat pajak terkait akan direalisasi; pengurangan tersebut dibalik ketika 
kemungkinan akan laba kena pajak di masa depan meningkat.

Dalam menentukan nilai pajak kini dan pajak tangguhan, Grup Diamond mempertimbangkan dampak 
dari posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta denda.

Informasi segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Grup Diamond yang melakukan aktivitas bisnis yang 
menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait atas 
transaksi dengan komponen lain, yang hasil operasinya dikaji secara reguler oleh pengambil keputusan 
operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen 
tersebut dan menilai kinerjanya.

Segmen operasi dilaporkan dengan cara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada 
pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Grup Diamond adalah direktur 
Perseroan.

Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham beredar/ditempatkan dalam tahun yang 
bersangkutan.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Istilah pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK 7, “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Semua transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas 
laporan keuangan konsolidasian.

Perubahan kebijakan akuntansi

(i) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku di 2019

Interpretasi baru berikut ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2019 dan diterapkan dalam penyusunan 
laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2019:
- ISAK 33 “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”;
- ISAK 34 “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”

Grup Diamond telah menganalisis bahwa penerapan interpretasi tersebut tidak memiliki dampak 
signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup Diamond.



26

(ii) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) yang telah diterbitkan namun belum efektif

Beberapa standar akuntansi baru telah diterbitkan namun belum efektif untuk periode yang dimulai 
pada 1 Januari 2019 dan belum diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini. 
Diantaranya, PSAK baru berikut ini, yang akan efektif sejak 1 Januari 2020, dan yang dapat diterapkan 
lebih dini, mungkin relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup Diamond di masa mendatang, 
dan mungkin mengharuskan penerapan retrospektif sesuai PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan 
Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”:

- PSAK 71 “Instrumen Keuangan”; efektif sejak 1 Januari 2020
- PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”; efektif sejak 1 Januari 2020
- PSAK 73 “Sewa”; efektif sejak 1 Januari 2020

Saat diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen belum menentukan dampak 
retrospektif, jika ada, dari penerapan di masa mendatang atas pernyataan terkait, terhadap posisi 
keuangan konsolidasian dan hasil operasi konsolidasian Grup Diamond.

4. Analisis komponen-komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian

Pendapatan

Pendapatan mencerminkan pendapatan dari penjualan produk. Tabel berikut ini menyajikan informasi 
mengenai rincian pendapatan persentasenya terhadap total pendapatan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Periode tujuh bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
Pendapatan dari penjualan

barang:
Lokal 4.793.387 99,6 5.306.818 99,8 6.216.140 99,8 3.526.084 99,8 3.888.540 99,8
Ekspor 20.795 0,4 11.299 0,2 15.653 0,2 6.905 0,2 6.685 0,2

Penyisihan atas retur
penjualan (898) (0,0) nm - (0,0) nm (694) (0,0) nm (1.076) (0,0) nm - (0,0) nm

4.813.284 100,0 5.318.117 100,0 6.231.099 100,0 3.531.913 100,0 3.895.225 100,0
nm : menjadi nol karena pembulatan

Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan terutama terdiri dari pemakaian bahan baku, gaji karyawan dan kompensasi 
lainnya, penyusutan aset tetap yang digunakan dalam proses produksi, beban overhead pabrik lainnya, 
pembelian barang jadi, serta perubahan saldo dalam pengelolaan dan barang jadi.

Tabel berikut ini menyajikan rincian komponen beban pokok penjualan, serta persentase komponen 
tersebut terhadap total beban pokok penjualan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Periode tujuh bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

Pemakaian bahan baku 969.634 25,5 1.028.496 24,7 1.244.611 25,3 692.139 24,6 790.261 25,7
Gaji dan kompensasi

lainnya 184.717 4,9 207.547 5,0 230.786 4,7 133.354 4,7 150.637 4,9
Penyusutan aset tetap 79.145 2,1 71.952 1,7 74.581 1,5 43.216 1,5 47.705 1,5
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(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Periode tujuh bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
Beban overhead pabrik

lainnya 199.684 5,2 225.754 5,4 248.207 5,0 145.179 5,2 158.341 5,2
Total beban produksi 1.433.180 37,7 1.533.749 36,8 1.798.185 36,5 1.013.888 36,1 1.146.944 37,3
Perubahan saldo barang

dalam pengolahan 3.029 0,1 1.964 0,0nm (1.770) (0,0)nm (481) (0,0)nm (992) (0,0)nm

Pembelian barang jadi
termasuk biaya impor
dan biaya handling 2.537.548 66,8 2.696.919 64,8 3.260.213 66,3 1.903.963 67,7 1.928.773 62,8

Perubahan saldo
barang jadi (174.690) (4,6) (68.483) (1,6) (136.330) (2,8) (105.672) (3,8) (2.909) (0,1)

3.799.067 100,0 4.164.149 100,0 4.920.298 100,0 2.811.698 100,0 3.071.816 100,0
nm : menjadi nol karena pembulatan

Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya terutama terdiri dari pendapatan bunga atas deposito berjangka dan tabungan serta 
beban bunga atas pinjaman.

Beban penjualan dan distribusi

Beban penjualan dan distribusi terutama terdiri dari gaji karyawan dan kompensasi lainnya, iklan dan 
promosi, pengangkutan, penyusutan aset tetap yang tidak terkait langsung dengan proses produksi, 
perbaikan dan pemeliharaan, lisensi dan perizinan, perjalanan dan transportasi, asuransi, royalti dan 
lain-lain, seluruhnya timbul dari kegiatan penjualan dan distribusi Grup Diamond.

Tabel berikut ini menyajikan rincian komponen beban penjualan dan distribusi, serta persentase 
komponen tersebut terhadap total beban penjualan dan distribusi untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Periode tujuh bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
Gaji karyawan dan

kompensasi lainnya 172.375 34,4 198.249 35,4 220.852 34,2 126.939 33,9 141.129 34,0
Iklan dan promosi 132.933 26,5 146.899 26,2 183.333 28,4 101.453 27,1 128.178 30,9
Pengangkutan 117.420 23,5 132.438 23,6 150.022 23,3 92.604 24,7 90.938 22,0
Penyusutan aset tetap 33.053 6,6 33.052 5,9 38.139 5,9 21.896 5,8 23.405 5,6
Beban piutang tidak tertagih - - - - - - - - 12.455 3,0
Pemeliharaan dan perbaikan 21.834 4,4 25.971 4,6 26.362 4,1 16.148 4,3 4.229 1,0
Lisensi dan perizinan 9.723 1,9 9.125 1,6 11.670 1,8 7.280 2,0 2.227 0,5
Perjalanan dan transportasi 5.910 1,2 6.560 1,2 6.086 0,9 3.807 1,0 6.347 1,5
Asuransi 3.357 0,7 3.644 0,6 3.706 0,6 1.661 0,4 2.790 0,7
Royalti 2.903 0,6 3.891 0,7 4.305 0,7 2.562 0,7 2.927 0,7
Lain-lain 1.091 0,2 1.023 0,2 723 0,1 426 0,1 372 0,1

500.599 100,0 560.852 100,0 645.198 100,0 374.776 100,0 414.997 100,0

Beban Administrasi

Beban administrasi terutama terdiri dari gaji karyawan dan kompensasi lainnya, pemeliharaan dan 
perbaikan, perjalanan dan transportasi, penyusutan aset tetap, utilitas, alat tulis dan perlengkapan kantor, 
jasa profesional, pelatihan, biaya sewa, biaya profesional, legal dan lisensi, biaya administrasi bank, 
asuransi, dan lain-lain, seluruhnya timbul dari kegiatan administrasi bisnis Grup Diamond.
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Tabel berikut ini menyajikan rincian komponen beban umum administrasi, serta persentase komponen 
tersebut terhadap total beban administrasi untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Periode tujuh bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
Gaji karyawan dan

kompensasi lainnya 81.053 51,1 94.414 51,7 110.886 50,9 63.275 52,0 68.390 48,8
Pemeliharaan dan perbaikan 20.212 12,7 20.913 11,4 28.715 13,2 14.594 12,0 7.353 5,3
Perjalanan dan transportasi 14.009 8,8 15.690 8,6 17.759 8,1 11.324 9,3 11.717 8,4
Penyusutan aset tetap 9.217 5,8 9.573 5,2 9.996 4,6 5.898 4,8 6.015 4,3
Alat tulis dan perlengkapan

kantor 7.121 4,5 8.813 4,8 9.842 4,5 6.035 4,9 4.647 3,3
Utilitas 8.172 5,2 9.109 5,0 9.622 4,4 5.608 4,6 8.835 6,3
Jasa profesional 2.939 1,8 4.617 2,5 8.312 3,8 2.410 2,0 12.471 8,9
Pelatihan 4.868 3,1 7.144 3,9 7.828 3,6 4.344 3,6 3.270 2,3
Biaya sewa - - 2.407 1,3 3.446 1,6 1.471 1,2 6.217 4,4
Legal dan lisensi 3.685 2,3 1.541 0,8 2.741 1,3 1.591 1,3 1.261 0,9
Asuransi 1.003 0,6 755 0,4 947 0,4 704 0,6 681 0,5
Biaya administrasi bank 1.384 0,9 864 0,5 614 0,3 354 0,3 1.136 0,8
Lain-lain 5.118 3,2 6.863 3,8 7.274 3,3 4.147 3,4 8.102 5,8

158.781 100,0 182.703 100,0 217.982 100,0 121.755 100,0 140.095 100,0

Beban lainnya

Beban lainnya terdiri dari biaya yang bukan merupakan operasi utama Grup Diamond dan kerugian 
atas penjualan aset tetap.

Laba (rugi) selisih kurs, neto

Laba selisih kurs neto mencerminkan perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam mata uang asing 
Grup Diamond pada periode tersebut karena fluktuasi nilai tukar.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan terutama terdiri dari pendapatan bunga dari saldo kas di bank dan deposito 
berjangka.

Beban keuangan

Beban keuangan terutama terdiri dari bunga yang timbul dari pinjaman bank.

Beban pajak penghasilan

Total beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.

5. Penjualan berdasarkan segmen operasi

Penjualan Grup Diamond mencerminkan penjualan Perusahaan Anak, yaitu SKD atas produk makanan 
dan minuman yang diklasifikasikan berdasarkan produk utama, yaitu produk bermerek dan produk tidak 
bermerek dan berdasarkan geografis, yaitu Indonesia dan di luar Indonesia. Produk bermerek adalah 
produk yang dipasarkan dengan merek tertentu, baik merek milik Grup Diamond maupun merek milik 
prinsipal, sedangkan produk tidak bermerek adalah produk komoditas atau produk curah (misalnya 
daging, ikan dan kentang) yang dipasarkan tanpa merek tertentu. SKD mendistribusikan produk-produk 
tersebut melalui titik distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia dan ke berbagai usaha jasa makanan, 
pasar modern, dan pasar tradisional.
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Tabel berikut ini menyajikan rincian penjualan berdasarkan segmen operasi dan kontribusi terhadap 
pendapatan Grup Diamond untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Periode tujuh bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
Pendapatan dari penjualan

barang:
Produk bermerek

Indonesia 4.191.580 87,1 4.541.882 85,4 5.368.699 86,2 3.037.409 86,0 3.394.895 87,1
Di luar Indonesia 20.795 0,4 11.299 0,2 15.683 0,2 6.905 0,2 6.686 0,2

4.212.375 87,5 4.553.181 85,6 5.384.382 86,4 3.044.314 86,2 3.401.581 87,3
Produk tidak bermerek

Indonesia 600.909 12,5 764.936 14,4 846.717 13,6 487.599 13,8 493.645 12,7
Di luar Indonesia - - - - - - - - - -

600.909 12,5 764.936 14,4 846.717 13,6 487.599 13,8 493.645 12,7
Total pendapatan

Indonesia 4.792.489 99,6 5.306.818 99,8 6.215.416 99,8 3.525.008 99,8 3.888.540 99,8
Di luar Indonesia 20.795 0,4 11.299 0,2 15.683 0,2 3.044.314 0,2 6.686 0,2

4.813.284 100,0 5.318.117 100,0 6.231.099 100,0 3.531.913 100,0 3.895.226 100,0

Pendapatan Grup Diamond dari penjualan produk bermerek secara historis memberikan kontribusi paling 
besar lebih dari 85%. Pendapatan Grup Diamond dari penjualan produk bermerek meningkat sebesar 
8,1% dari Rp4.212,4 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp4.553,2 miliar pada tahun 2017 dan kembali 
meningkat sebesar 18,3% menjadi Rp5.384,4 miliar pada tahun 2018. Pendapatan Grup Diamond dari 
penjualan produk bermerek untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 juga 
meningkat 11,7% menjadi Rp3.402,6 miliar dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp3.044,3 
miliar. Kenaikan tersebut merupakan keberhasilan Grup Diamond dalam meningkatkan penawaran produk 
dan memperluas jejaring distribusinya untuk menjangkau pasar-pasar yang saat ini belum terlayani 
dengan baik. Hampir seluruh pendapatan Grup Diamond diperoleh dari penjualan barang di Indonesia.

6. Hasil kegiatan operasional

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan periode tujuh bulan 
yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Pendapatan. Pendapatan Grup Diamond meningkat sebesar 10,3% menjadi Rp3.895,2 miliar untuk 
periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp3.531,9 miliar untuk 
periode yang sama pada tahun 2018. Berdasarkan segmentasi produk, kenaikan pendapatan Grup 
Diamond terutama dikarenakan kenaikan pendapatan dari segmen produk bermerek sebesar Rp357,3 
miliar. Sampai dengan bulan Juli 2019, penjualan ke usaha jasa makanan meningkat cukup tinggi yang 
didorong oleh pertumbuhan penjualan produk dairy, seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata 
di Indonesia.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Grup Diamond meningkat sebesar 9,3% menjadi 
Rp3.071,8 miliar untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya 
Rp2.811,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan biaya 
produksi sebesar Rp133,0 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan Grup Diamond.

Laba bruto. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup 
Diamond meningkat sebesar 14,3% menjadi Rp823,4 miliar untuk periode tujuh bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp720,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018.

Beban penjualan dan distribusi. Beban penjualan dan distribusi Grup Diamond meningkat sebesar 
10,7% menjadi Rp415,0 miliar untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari 
sebelumnya Rp374,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan 
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biaya iklan dan promosi sebesar Rp26,7 miliar untuk mendukung pertumbuhan pendapatan. Peningkatan 
biaya juga didorong oleh kenaikan gaji karyawan dan kompensasi lainnya sebesar Rp14,2 miliar karena 
kenaikan gaji tahunan karyawan serta penambahan jumlah karyawan dibandingkan tahun sebelumnya.

Beban administrasi. Beban administrasi Grup Diamond meningkat sebesar 15,0% menjadi Rp140,1 
miliar untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp121,8 
miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan jasa profesional sebesar 
Rp10,1 miliar terkait dengan jasa audit dan kenaikan gaji karyawan dan kompensasi lainnya sebesar 
Rp5,1 miliar yang dipicu oleh kenaikan gaji tahunan karyawan serta penambahan jumlah karyawan 
dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Laba operasi. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba operasi Grup 
Diamond meningkat sebesar 25,9% menjadi Rp276,9 miliar untuk periode tujuh bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp220,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Grup Diamond turun sebesar 12,5% menjadi Rp0,7 miliar 
untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp0,8 miliar untuk 
periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan perubahan jumlah dana yang ditempatkan 
pada lembaga keuangan, serta perubahan suku bunga bersih yang diberikan oleh lembaga tersebut.

Beban keuangan. Beban keuangan Grup Diamond turun sebesar 8,9% menjadi Rp13,3 miliar untuk 
periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp14,6 miliar untuk 
periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan penurunan jumlah utang bank.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum 
pajak Grup Diamond meningkat sebesar 28,2% menjadi Rp264,4 miliar untuk periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp206,2 miliar untuk periode yang sama pada 
tahun 2018.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan Grup Diamond meningkat sebesar 40,6% menjadi 
Rp72,0 miliar untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp51,2 
miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan laba sebelum pajak.

Laba. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba Grup Diamond meningkat 
sebesar 24,2% menjadi Rp192,5 miliar untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2019 dari sebelumnya Rp155,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018.

Jumlah penghasilan komprehensif lain. Jumlah penghasilan komprehensif lain Grup Diamond turun 
sebesar 201,1% menjadi rugi Rp9,1 miliar untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2019 dari sebelumnya Rp9,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan 
oleh penurunan liabilitas imbalan pasti.

Jumlah penghasilan komprehensif. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, 
jumlah penghasilan komprehensif Grup Diamond meningkat sebesar 11,9% menjadi Rp183,4 miliar 
untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp163,9 miliar 
untuk periode yang sama pada tahun 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan. Pendapatan Grup Diamond meningkat sebesar 17,2% menjadi Rp6.231,1 miliar pada tahun 
2018 dari sebelumnya Rp5.318,1 miliar pada tahun 2017. Berdasarkan segmentasi produk, kenaikan 
pendapatan Grup Diamond terutama dikarenakan kenaikan pendapatan dari segmen produk bermerek 
sebesar Rp831,2 miliar. Pertumbuhan ini juga dikontribusi oleh kenaikan pendapatan dari produk merek 
sendiri. Grup Diamond juga memperluas jangkauan distribusi ke berbagai toko dan pasar tradisional 
yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap kenaikan pendapatan Grup Diamond. Penambahan 
produk confectionery baru juga mendorong pendapatan produk bermerek di tahun 2018.
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Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Grup Diamond meningkat sebesar 18,2% menjadi 
Rp4.920,3 miliar dari sebelumnya Rp4.164,1 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan kenaikan 
pembelian barang jadi termasuk biaya impor dan handling sebesar Rp563,3 miliar serta kenaikan biaya 
produksi sebesar Rp264,4 miliar. Kenaikan beban pokok penjualan ini sejalan dengan pertumbuhan 
pendapatan.

Laba bruto. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Diamond 
meningkat sebesar 13,6% menjadi Rp1.310,8 miliar dari sebelumnya Rp1.154,0 miliar pada tahun 2017.

Beban penjualan dan distribusi. Beban penjualan dan distribusi Grup Diamond meningkat sebesar 15,0% 
menjadi Rp645,2 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp560,9 miliar pada tahun 2017, terutama 
dikarenakan kenaikan biaya iklan dan promosi sebesar Rp36,4 miliar untuk mendukung pertumbuhan 
pendapatan serta kenaikan gaji karyawan dan kompensasi lainnya sebesar Rp22,6 miliar.

Beban administrasi. Beban administrasi Grup Diamond meningkat 19,3% menjadi Rp218,0 miliar pada 
tahun 2018 dari sebelumnya Rp182,7 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan kenaikan biaya 
gaji tahunan karyawan & kompensasi lainnya dan penambahan karyawan sebesar Rp16,5 miliar serta 
kenaikan biaya pemeliharaan dan perbaikan sebesar Rp7,8 miliar.

Laba operasi. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba operasi Grup 
Diamond meningkat sebesar 8,7% menjadi Rp448,8 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp413,0 
miliar pada tahun 2017.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Grup Diamond turun sebesar 31,8% menjadi Rp1,5 miliar 
pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp2,2 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan perubahan jumlah 
dana yang ditempatkan pada lembaga keuangan, serta perubahan suku bunga bersih yang diberikan 
oleh lembaga tersebut.

Beban keuangan. Beban keuangan Grup Diamond meningkat sebesar 440,9% menjadi Rp23,8 miliar 
pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp4,4 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan pinjaman bank 
mulai diterima pada bulan November 2017.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum 
pajak Grup Diamond meningkat sebesar 3,8% menjadi Rp426,5 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya 
Rp410,8 miliar pada tahun 2017.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan Grup Diamond turun sebesar 1,3% menjadi Rp108,4 
miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp109,8 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan 
penurunan beban pajak kini sebesar Rp2,0 miliar dan penurunan manfaat pajak tangguhan sebesar 
Rp0,6 miliar.

Laba. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba Grup Diamond meningkat 
sebesar 5,7% menjadi Rp318,1 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp301,0 miliar pada tahun 2017.

Jumlah penghasilan komprehensif lain. Jumlah penghasilan komprehensif lain Grup Diamond turun 
sebesar 98,0% menjadi Rp13,3 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp681,5 miliar pada tahun 
2017, terutama disebabkan oleh surplus revaluasi tanah pada tahun 2017 sebesar Rp679,8 miliar.

Jumlah penghasilan komprehensif. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, 
jumlah penghasilan komprehensif Grup Diamond turun sebesar 66,3% menjadi Rp331,5 miliar pada 
tahun 2018 dari sebelumnya Rp982,6 miliar pada tahun 2017.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan. Pendapatan Grup Diamond meningkat sebesar 10,5% menjadi Rp5.318,1 miliar pada tahun 
2017 dari sebelumnya Rp4.813,3 miliar pada tahun 2016. Berdasarkan segmentasi produk, kenaikan 
pendapatan Grup Diamond terutama dikarenakan kenaikan pendapatan dari segmen produk bermerek 
sebesar Rp340,8 miliar. Pertumbuhan ini juga didorong oleh kenaikan pendapatan dari pelanggan food 
services, seiring dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Grup Diamond meningkat sebesar 9,6% menjadi 
Rp4.164,1 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp3.799,1 miliar pada tahun 2016, terutama 
dikarenakan kenaikan pembelian barang jadi termasuk biaya impor dan biaya handling sebesar Rp159,4 
miliar dan kenaikan beban produksi sebesar Rp100,6 miliar, sejalan dengan pertumbuhan penjualan Grup 
Diamond untuk periode yang sama. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan penjualan Grup Diamond.

Laba bruto. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Diamond 
meningkat sebesar 13,8% menjadi Rp1.154,0 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp1.014,2 miliar 
pada tahun 2016.

Beban penjualan dan distribusi. Beban penjualan dan distribusi Grup Diamond meningkat sebesar 
12,0% menjadi Rp560,9 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp500,6 miliar pada tahun 2016, 
terutama dikarenakan kenaikan gaji karyawan dan kompensasi lainnya sebesar Rp25,9 miliar sejalan 
dengan penambahan jumlah karyawan untuk pembukaan pusat distribusi Lampung dan gerai-gerai 
Diamondfair, dan penyesuaian gaji, kenaikan biaya iklan dan promosi sebesar Rp14,0 miliar untuk 
mencapai target penjualan dan kenaikan biaya pengangkutan sebesar Rp15,0 miliar untuk pengiriman 
ke pusat distribusi Lampung dan outlet-outlet pelanggan yang terus bertambah.

Beban administrasi. Beban administrasi Grup Diamond meningkat 15,1% menjadi Rp182,7 miliar pada 
tahun 2017 dari sebelumnya Rp158,8 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan kenaikan gaji 
karyawan dan kompensasi lainnya sebesar Rp13,4 miliar sejalan dengan penambahan jumlah karyawan, 
khususnya karyawan di bagian akuntansi dan keuangan, dan penyesuaian gaji.

Laba operasi. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba operasi Grup 
Diamond meningkat sebesar 14,9% menjadi Rp413,0 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp359,3 
miliar pada tahun 2016.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Grup Diamond turun sebesar 62,7% menjadi Rp2,2 miliar 
pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp5,9 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan perubahan saldo 
kas dan setara kas yang ditempatkan di bank dan suku bunga yang ditawarkan bank-bank tersebut.

Beban keuangan. Beban keuangan Grup Diamond meningkat sebesar 91,3% menjadi Rp4,4 miliar pada 
tahun 2017 dari sebelumnya Rp2,3 miliar, terutama dikarenakan kenaikan penggunaan fasilitas modal 
kerja pada tahun 2017.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum 
pajak Grup Diamond meningkat sebesar 13,2% menjadi Rp410,8 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya 
Rp362,9 miliar pada tahun 2016.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan Grup Diamond meningkat sebesar 41,5% menjadi 
Rp109,8 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp77,6 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan 
kenaikan laba sebelum pajak dan penurunan manfaat pajak tangguhan.

Laba. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba Grup Diamond meningkat 
sebesar 5,5% menjadi Rp301,0 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp285,3 miliar pada tahun 2016.

Jumlah penghasilan komprehensif lain. Jumlah penghasilan komprehensif lain Grup Diamond pada 
tahun 2017 tercatat sebesar Rp681,5 miliar dibandingkan dengan rugi sebesar Rp8,6 miliar pada tahun 
2016, terutama disebabkan oleh surplus revaluasi tanah sebesar Rp679,8 miliar.
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Jumlah penghasilan komprehensif. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, 
jumlah penghasilan komprehensif Grup Diamond meningkat sebesar 255,1% menjadi Rp982,6 miliar 
pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp276,7 miliar pada tahun 2016.

7. Aset, liabilitas dan ekuitas

Aset

Tabel berikut menjelaskan rincian aset Grup Diamond pada tanggal 31 Desember 2016, 2017 dan 2018, 
dan 31 Juli 2019:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Juli

2016 2017 2018 2019
Aset Lancar
Kas 46.867 98.025 101.144 92.393
Deposito berjangka - - - 1.065.000
Piutang usaha dan nonusaha

Pihak ketiga 785.531 868.824 955.328 1.042.732
Pihak berelasi 39.907 - - 3.546

Persediaan 874.308 1.130.026 1.375.055 1.284.531
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka 14.575 12.331 11.449 3.034
Uang muka 127.937 195.897 180.840 161.096
Aset lancar lainnya 1.438 1.799 2.210 2.621
Total Aset Lancar 1.890.563 2.306.902 2.626.026 3.654.953
Aset Tidak Lancar
Aset tetap 726.464 1.438.016 1.483.862 1.528.765
Biaya dibayar di muka - 1.658 3.044 2.469
Uang jaminan yang dapat dikembalikan 1.980 1.980 1.980 2.697
Klaim pengembalian pajak - - 24.238 24.238
Aset takberwujud - - 8.043 32.141
Investasi pada perusahaan asosiasi - - 50.568 73.201
Aset pajak tangguhan 11.534 15.771 15.553 20.930
Total Aset Tidak Lancar 739.978 1.457.425 1.587.288 1.684.441
TOTAL ASET 2.630.541 3.764.327 4.213.314 5.339.394

Total aset Grup Diamond meningkat sebesar 26,7% menjadi Rp5.339,4 miliar pada tanggal 31 Juli 
2019 dari Rp4.213,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2018, terutama dikarenakan deposito berjangka 
sebesar Rp1.065,0 miliar. Aset lancar Grup Diamond meningkat sebesar 39,2% menjadi Rp3.655,0 miliar 
pada tanggal 31 Juli 2019 dari Rp2.626,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2018, terutama dikarenakan 
deposito berjangka sebesar Rp1.065,0 miliar sebagai hasil dari penerbitan obligasi konversi. Aset tidak 
lancar Grup Diamond meningkat sebesar 6,1% menjadi Rp1.684,4 miliar pada tanggal 31 Juli 2019 
dari Rp1.587,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2018, terutama dikarenakan kenaikan aset tetap bersih 
sebesar Rp44,9 miliar terkait dengan pengembangan fasilitas distribusi di Cibitung dan Denpasar serta 
kenaikan investasi pada aset tak berwujud sebesar Rp24,1 miliar terkait dengan migrasi sistem ERP 
Perseroan ke SAP.

Total aset Grup Diamond meningkat sebesar 11,9% menjadi Rp4.213,3 miliar pada tanggal 31 Desember 
2018 dari sebelumnya Rp3.764,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, terutama dikarenakan kenaikan 
persediaan sebesar Rp245,0 miliar hasil dari pertumbuhan bisnis dan investasi pada entitas asosiasi 
sebesar Rp50,7 miliar. Aset lancar Grup Diamond meningkat sebesar 13,8% menjadi Rp2.626,0 miliar 
pada tanggal 31 Desember 2018 dari Rp2.306,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, terutama 
dikarenakan kenaikan persediaan sebesar Rp245,0 miliar untuk mendukung pertumbuhan pendapatan 
Grup Diamond. Aset tidak lancar Grup Diamond meningkat sebesar 8,9% menjadi Rp1.587,3 miliar 
pada tanggal 31 Desember 2018 dari Rp1.457,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, terutama 
dikarenakan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp50,7 miliar sebagai upaya pengembangan bisnis 
manufaktur Grup Diamond.
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Total aset Grup Diamond meningkat sebesar 43,1% menjadi Rp3.764,3 miliar pada tanggal 31 Desember 
2017 dari Rp2.630,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2016, terutama dikarenakan kenaikan aset tetap 
bersih sebesar Rp711,5 miliar sebagai akibat dari surplus revaluasi aset untuk tanah yang sebelumnya 
dicatatkan pada harga perolehan serta kenaikan persediaan sebesar Rp255,7 miliar sejalan dengan 
pertumbuhan bisnis Grup Diamond. Aset lancar Grup Diamond meningkat sebesar 22,0% menjadi 
Rp2.306,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp1.890,6 miliar pada tanggal 31 Desember 
2016, terutama dikarenakan kenaikan persediaan sebesar Rp255,7 miliar sejalan dengan pertumbuhan 
bisnis Grup Diamond. Aset tidak lancar Grup Diamond meningkat sebesar 97,0% menjadi Rp1.457,4 
miliar pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp740,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2016, terutama 
dikarenakan kenaikan aset tetap bersih sebesar Rp711,5 miliar sebagai akibat dari surplus revaluasi 
aset tanah yang sebelumnya dicatatkan pada harga perolehan.

Liabilitas

Tabel berikut menjelaskan rincian liabilitas Grup Diamond pada tanggal 31 Desember 2016, 2017 dan 
2018, dan 31 Juli 2019:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Juli

2016 2017 2018 2019
Liabilitas Jangka Pendek
Cerukan bank 14.199 - - -
Utang usaha dan nonusaha

Pihak ketiga 549.782 654.852 811.235 662.593
Pihak berelasi 55.461 48.321 61.391 65.640

Uang muka diterima dari pelanggan - 7.988 12.412 12.637
Utang bank 20.000 260.000 250.000 210.000
Obligasi konversi - - - 1.065.000
Utang pajak penghasilan 11.002 9.589 1.643 5.135
Utang pajak lainnya 3.400 33.868 10.238 29.188
Utang sewa pembiayaan 8.976 18.946 9.062 11.316
Total Liabilitas Jangka Pendek 662.820 1.033.564 1.155.981 2.061.509
Liabilitas Jangka Panjang
Utang sewa pembiayaan 5.492 14.770 10.591 25.074
Liabilitas imbalan kerja 106.647 122.932 121.479 144.165
Liabilitas pajak tangguhan 76 - - -
Total Liabilitas Jangka Panjang 112.215 137.702 132.070 169.239
TOTAL LIABILITAS 775.035 1.171.266 1.288.051 2.230.748

Total liabilitas Grup Diamond meningkat sebesar 73,2% dari Rp2.230,7 miliar pada tanggal 31 Juli 2019 
dari sebelumnya Rp1.288,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2018, terutama dikarenakan penerbitan 
obligasi konversi sebesar Rp1.065,0 miliar. Liabilitas jangka pendek Grup Diamond meningkat sebesar 
78,3% dari Rp2.061,5 miliar pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp1.156,0 miliar pada tanggal 
31 Desember 2018, terutama dikarenakan penerbitan obligasi konversi sebesar Rp1.065,0 miliar. 
Liabilitas jangka panjang Grup Diamond meningkat sebesar 28,1% dari Rp169,2 miliar pada tanggal 
31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp132,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2018, terutama dikarenakan 
kenaikan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp22,7 miliar sebagai akibat dari perubahan tingkat diskonto 
yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja.

Total liabilitas Grup Diamond meningkat sebesar 10,0% dari Rp1.288,0 miliar pada tanggal 31 Desember 
2018 dari sebelumnya Rp1.171,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, terutama dikarenakan kenaikan 
utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp144,9 miliar. Liabilitas jangka pendek Grup Diamond 
meningkat sebesar 11,8% dari Rp1.156,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 dari sebelumnya 
Rp1.033,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, terutama dikarenakan kenaikan utang usaha kepada 
pihak ketiga sebesar Rp144,9 miliar. Liabilitas jangka panjang Grup Diamond menurun sebesar 4,1% 
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dari Rp132,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 dari sebelumnya Rp137,7 miliar pada tanggal 
31 Desember 2017, terutama dikarenakan penurunan utang sewa pembiayaan sebesar Rp4,2 miliar 
karena reklasifikasi utang sewa pembiayaan ke liabilitas jangka pendek.

Total liabilitas Grup Diamond meningkat sebesar 51,1% dari Rp1.171,3 miliar pada tanggal 31 Desember 
2017 dari sebelumnya Rp775,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2016, terutama dikarenakan kenaikan 
utang bank sebesar Rp240,0 miliar untuk mendukung kegiatan usaha Grup Diamond dan kenaikan 
utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp161,2 miliar sejalan dengan pertumbuhan bisnis Grup 
Diamond. Liabilitas jangka pendek Grup Diamond meningkat sebesar 55,9% dari Rp1.033,6 miliar pada 
tanggal 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp662,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2016, terutama 
dikarenakan kenaikan utang bank sebesar Rp240,0 miliar dan kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga 
sebesar Rp161,2 miliar untuk mendukung kegiatan usaha Grup Diamond. Liabilitas jangka panjang 
Grup Diamond meningkat sebesar 22,7% dari Rp137,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 dari 
sebelumnya Rp112,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2016, terutama dikarenakan kenaikan liabilitas 
imbalan kerja sebesar Rp16,3 miliar sebagai akibat dari perubahan tingkat diskonto yang digunakan 
dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja.

Ekuitas

Tabel berikut menjelaskan rincian ekuitas Grup Diamond pada tanggal 31 Desember 2016, 2017 dan 
2018, dan 31 Juli 2019:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Juli

2016 2017 2018 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh 250 205.250 205.250 205.250
Saldo laba 1.854.747 1.707.406 2.037.924 2.221.169
Surplus revaluasi - 679.586 677.897 676.584
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 1.854.997 2.592.242 2.921.071 3.103.003
Kepentingan nonpengendali 509 819 4.192 5.643
TOTAL EKUITAS 1.855.506 2.593.061 2.925.263 3.108.646

Total ekuitas Grup Diamond meningkat sebesar 6,3% dari Rp3.108,6 miliar pada tanggal 31 Juli 2019 
dari sebelumnya Rp2.925,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2018, terutama dikarenakan laba bersih 
dari tahun 2019.

Total ekuitas Grup Diamond meningkat sebesar 12,8% dari Rp2.925,3 miliar pada tanggal 31 Desember 
2018 dari sebelumnya Rp2.593,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, terutama dikarenakan kenaikan 
saldo laba Rp330,5 miliar.

Total ekuitas Grup Diamond meningkat sebesar 39,8% dari Rp2.593,1 miliar pada tanggal 31 Desember 
2017 dari sebelumnya Rp1.855,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2016, terutama dikarenakan surplus 
revaluasi sebesar Rp679,6 miliar dan kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp205,0 
miliar.

8. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas Grup Diamond terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, 
pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Grup Diamond membiayai 
kebutuhan modal untuk ekspansi dan kegiatan usaha dengan menggunakan kas yang diperoleh dari 
aktivitas operasi dan utang bank dari kegiatan pendanaan. Kebutuhan modal utama Grup Diamond 
adalah untuk mendanai ekspansi kapasitas fasilitas produksi dan infrastruktur cold chain Grup Diamond, 
serta kebutuhan modal kerja.
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Kebutuhan modal kerja Grup Diamond cenderung meningkat pada bulan Ramadhan dan kuartal terakhir 
setiap tahun. Hal ini dikarenakan Grup Diamond perlu meningkatkan persediaan untuk mengantisipasi 
kenaikan penjualan pada periode-periode tersebut.

Grup Diamond yakin bahwa Grup Diamond akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas 
operasi, dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan pinjaman bank untuk memenuhi kebutuhan 
modal Grup Diamond sampai dengan 12 bulan mendatang. Pada tanggal 31 Juli 2019, Grup Diamond 
memiliki kas dan setara kas sebesar Rp92,4 miliar, deposito berjangka sebesar Rp1.065,0 miliar dan 
fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp190 miliar.

Arus kas

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai arus kas Grup Diamond untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember
Periode tujuh bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Juli 
2016 2017 2018 2018 2019

Kas neto dari aktivitas operasi 111.212 219.045 210.562 109.023 225.291
Kas neto digunakan untuk aktivitas

investasi (166.541) (124.645) (164.751) (60.572) (1.242.238)
Kas neto diperoleh (digunakan) untuk aktivitas

pendanaan 7.131 (29.043) (42.692) (67.553) 1.008.196
(Penurunan) kenaikan neto kas (48.198) 65.357 3.119 (19.102) (8.751)
Kas, awal tahun 80.866 32.668 98.025 98.025 101.144
Kas, akhir tahun 32.668 98.025 101.144 78.923 92.393

Arus kas dari aktivitas operasi

Kas neto dari aktivitas operasi meningkat sebesar 106,7% menjadi Rp225,3 miliar untuk periode tujuh 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp109,0 miliar untuk periode yang 
sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 
Rp417,3 miliar.

Kas neto dari aktivitas operasi turun sebesar 3,8% menjadi Rp210,6 miliar pada tahun 2018 dari 
sebelumnya Rp219,0 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan kenaikan pembayaran kas kepada 
pemasok sebesar Rp637,9 miliar.

Kas neto dari aktivitas operasi meningkat sebesar 96,9% menjadi Rp219,0 miliar pada tahun 2017 
dari sebelumnya Rp111,2 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan kenaikan penerimaan kas dari 
pelanggan sebesar Rp512,9 miliar sejalan dengan kenaikan penjualan Grup Diamond.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar 1.949,8% menjadi Rp1.242,2 
miliar untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dari sebelumnya Rp60,6 
miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan penempatan pada deposito 
berjangka sebesar Rp1.065,0 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar 32,3% menjadi Rp164,8 miliar 
pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp124,6 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan investasi pada 
entitas asosiasi sebesar Rp50,6 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi turun 25,2% menjadi Rp124,6 miliar pada tahun 
2017 dari sebelumnya Rp166,5 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan penurunan pembelian 
aset tetap sebesar Rp34,1 miliar.
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Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas neto dari aktivitas pendanaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 
mencapai Rp1.008,2 miliar dibandingkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk 
periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp67,6 miliar, terutama dikarenakan penerimaan kas dari 
obligasi konversi sebesar Rp1.065,0 miliar. 

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat sebesar 47,2% menjadi Rp42,7 miliar 
pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp29,0 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan penurunan 
penerimaan dari utang bank sebesar Rp430,0 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2017 mencapai Rp29,0 miliar 
dibandingkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp7,1 miliar pada tahun 2016, 
terutama dikarenakan pembayaran dividen sebesar Rp450,0 miliar.

9. Belanja modal

Belanja modal Grup Diamond terutama terdiri dari pengeluaran yang terkait dengan ekspansi kapasitas 
produksi dan infrastruktur cold chain.

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Grup Diamond untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember
Periode tujuh bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2019

Tanah 108.503 - - 1.197
Bangunan dan perbaikan - 6.182 16.964 4.058
Mesin dan peralatan 17.290 11.400 44.977 26.503
Peralatan kantor dan perabot 16.954 15.871 29.798 10.260
Kendaraan bermotor 14.172 16.974 8.769 8.556
Mesin sewa pembiayaan - 19.770 18.629 3.018
Kendaraan bermotor sewa pembiayaan 8.684 23.517 - -
Lemari pendingin 10.557 23.402 29.042 6.876
Aset tetap dalam pembangunan 12.279 33.754 56.037 62.873
Total 188.439 150.870 204.216 123.341

Grup Diamond menganggarkan belanja modal untuk tahun 2019 dan 2020 masing-masing sekitar Rp450 
miliar dan Rp650 miliar, yang sebagian besar rencananya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas 
produksi beserta sarana dan prasarananya, pembelian mesin dan peralatan produksi dan penambahan 
armada distribusi dalam rangka menunjang perluasan usaha Grup Diamond.  Per 31 Juli 2019, Grup 
Diamond telah melakukan komitmen pembelian barang modal sebesar 39,6% dari anggaran belanja modal 
tahun 2019 untuk pembangunan dan perluasan fasilitas produksi dan pusat distribusi dengan sejumlah 
kontraktor, antara lain PT Rekagunatek Persada, PT Mayekawa Indonesia dan PT Total Logistik Center. 
Untuk komitmen dengan para kontraktor tersebut, terdapat ketentuan kompensasi standar apabila terjadi 
keterlambatan pembayaran atas jasa kontraktor.

Pembangunan dan perluasan pusat distribusi yang sedang berjalan ditargetkan akan selesai di awal 
tahun 2020 sedangkan pembangunan fasilitas produksi ditargetkan akan selesai pada semester pertama 
tahun 2021. Fasilitas produksi baru akan meningkatkan kapasitas produksi untuk produk dairy pada 
tahun 2021 sebesar 18%. Grup Diamond akan menggunakan sumber pendanaan dari kas internal dan/
atau fasilitas pinjaman untuk membiayai belanja modal tersebut.



38

10. Jumlah pinjaman yang masih terutang

Pada tanggal 31 Juli 2019, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp1.311,4 miliar yang 
terdiri dari utang bank, utang sewa pembiayaan dan obligasi konversi. Berikut adalah analisis jatuh 
tempo, termasuk estimasi pembayaran bunga:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
Tercatat

Arus kas kontraktual
Total <1 tahun 1-3 tahun 3-5 tahun

Utang bank 210.000 217.426 217.426 - -
Utang sewa pembiayaan 36.390 39.658 12.710 23.156 3.792
Obligasi konversi 1.065.000 1.065.000 1.065.000 - -
Total 1.311.390 1.322.084 1.295.136 23.156 3.792

11. Risiko fluktuasi kurs mata uang asing

Utang dari pembelian aset tetap dan persedian dari pemasok di luar negeri mengekspos Grup 
Diamond terhadap fluktuasi kurs valuta asing, dari mata uang selain mata uang fungsional Perseroan 
dan Perusahaan Anak, terutama dalam Dolar Amerika Serikat dan Euro. Grup Diamond mengelola 
keseluruhan risiko dengan membeli Dolar Amerika Serikat dan Euro pada kurs spot, jika diperlukan.

Eksposur neto Grup Diamond terhadap Dolar Amerika Serikat dan Euro pada tanggal 31 Juli 2019 
adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Euro Dolar AS Setara Rupiah

Kas di bank 267.967 202.887 7.038
Deposito lainnya - 176.640 2.478
Piutang usaha dan nonusaha - 122.428 1.717
Utang usaha dan nonusaha (859.007) (8.438.128) (131.791)
Utang sewa pembiayaan (785.011) (1.529.708) (33.736)
Eksposur neto (1.376.051) (9.465.881) (154.294)

Pada tanggal 31 Juli 2019, saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam 
Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku, yaitu Rp14.026/Dolar Amerika Serikat dan Rp15.643/
Euro.

Menguatnya/melemahnya Rupiah terhadap Dolar AS dan Euro sebesar 2% dan 6% pada tanggal pelaporan 
tidak memiliki dampak signifikan terhadap ekuitas dan laba atau rugi setelah pajak penghasilan. Analisis 
ini didasarkan pada varian kurs Dolar AS dan Euro yang dianggap cukup mungkin oleh Grup Diamond 
pada tanggal pelaporan. Analisis ini mengasumsikan bahwa semua variabel lain, terutama suku bunga, 
tetap konstan dan mengabaikan dampak dari prakiraan penjualan dan pembelian.

12. Perjanjian off balance sheet dan kontinjensi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Diamond tidak memiliki perjanjian off-balance sheet 
maupun kewajiban kontinjensi.
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VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus 
berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya 
risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. 
Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat 
berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan 
dan prospek usaha Grup Diamond. Harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan 
salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Risiko 
yang dijelaskan di bawah ini bukan risiko satu-satunya yang dapat mempengaruhi Grup Diamond 
atau Saham Yang Ditawarkan. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, 
data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Grup Diamond beroperasi, 
diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi 
secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Grup 
Diamond baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan 
dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja Grup Diamond dimulai dari risiko utama.

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Perseroan sebagai perusahaan induk sangat bergantung pada kegiatan usaha dan pendapatan 
usaha Perusahaan Anak dalam Grup Diamond. Penurunan kinerja salah satu Perusahaan Anak 
yang memberikan kontribusi signifikan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan 
usaha Perseroan.

Sebagai perusahaan induk, Perseroan sangat bergantung pada kegiatan usaha dan pendapatan usaha 
Perusahaan Anak dalam Grup Diamond, khususnya DCS yang menjalankan kegiatan usaha dalam 
bidang pengolahan produk berbahan baku susu dan SKD yang menjalankan kegiatan distribusi produk 
makanan dan minuman. Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, pendapatan 
SKD dan DCS masing-masing memberikan kontribusi sebesar 77,1% dan 21,7% terhadap pendapatan 
konsolidasian Grup Diamond sebelum eliminasi. Sebagai perusahaan induk yang tidak beroperasi, 
seluruh pendapatan Perseroan akan bergantung pada pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut. Pada 
saat salah satu Perusahaan Anak dalam Grup Diamond yang memberikan kontribusi signifikan, seperti 
DCS atau SKD, mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja 
Perseroan. Kinerja yang buruk dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap 
kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat 
mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup Diamond

Grup Diamond bergantung pada prinsipal merek untuk sejumlah besar produk yang didistribusikan 
oleh SKD. Setiap keputusan yang diambil oleh satu atau beberapa prinsipal merek untuk mengakhiri 
atau merubah kesepakatan distribusi secara material dengan Grup Diamond atau merubah strategi 
penjualan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek 
usaha Grup Diamond.

Grup Diamond telah memiliki kesepakatan kerja sama dengan prinsipal-prinsipal merek, yang sebagian 
besar bersifat eksklusif. Perjanjian Grup Diamond dengan prinsipal merek yang paling signifikan 
memiliki jangka waktu tetap dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal 
jangka waktu perjanjian-perjanjian tersebut berakhir, tidak ada jaminan bahwa setiap prinsipal merek 
akan memperpanjang kerja sama dengan Grup Diamond atau setiap pembaruan perjanjian akan dilakukan 
pada ketentuan yang sama seperti sebelumnya, dan setiap kegagalan untuk melakukan pembaruan atau 
modifikasi terhadap syarat dan ketentuan dalam perjanjian akan berdampak merugikan terhadap kegiatan 
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usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Grup Diamond. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa 
prinsipal-prinsipal merek ini tidak akan menunjuk distributor tambahan untuk mendistribusikan produk 
yang sama di pasar yang sama dengan Grup Diamond di masa mendatang, sehingga dapat mendatangkan 
lebih banyak kompetisi dan menurunkan penjualan dan pangsa pasar Grup Diamond.

Setiap perubahan yang terjadi pada hubungan antara Grup Diamond dan prinsipal merek saat ini, serta 
perubahan strategi prinsipal merek atau reputasi merek dapat berdampak material dan merugikan terhadap 
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Grup Diamond. Kegagalan prinsipal 
merek dalam beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar dan menyediakan produk unggulan dapat 
berdampak merugikan terhadap bisnisnya yang dapat mengharuskan mereka untuk melakukan kerja 
sama dalam bentuk lain, dimana hal tersebut pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap posisi 
keuangan dan hasil usaha Grup Diamond seiring dengan berkurangnya permintaan untuk produk yang 
didistribusikan oleh Grup Diamond.

Melemahnya iklim ekonomi, yang dapat menyebabkan permintaan konsumen menjadi berkurang, 
dapat berdampak mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup 
Diamond secara negatif.

Melemahnya iklim ekonomi dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap permintaan dan 
daya beli konsumen, khususnya pengeluaran yang tidak wajib (discretionary) untuk produk makanan 
non-pokok seperti susu segar, es krim dan makanan confectionery yang pada akhirnya akan mempengaruhi 
secara langsung keseluruhan penjualan Grup Diamond. Sebagai contoh, kepercayaan konsumen, 
tren resesi dan tren inflasi, pendapatan konsumen yang siap dibelanjakan, tingkat pengangguran dan 
ketidakpastian politik dapat mempengaruhi permintaan konsumen dan tingkat penjualan, yang pada 
akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan 
prospek Grup Diamond, termasuk penjualan bersih dan profitabilitas Grup Diamond.

Depresiasi nilai Rupiah terhadap mata uang asing dapat berdampak material dan negatif terhadap 
kondisi usaha dan keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Diamond.

Mata uang fungsional Grup Diamond adalah Rupiah. Hampir seluruh penjualan bersih dan beban usaha 
Grup Diamond dalam mata uang Rupiah, namun demikian pembelian produk dalam bisnis agensi Grup 
Diamond dan komoditas tertentu yang digunakan Grup Diamond dalam kegiatan usaha produksi dalam 
mata uang lain, seperti Dolar Amerika Serikat dan Euro. Meskipun nilai produk Grup Diamond dalam 
Rupiah secara berkala disesuaikan agar dapat mencerminkan perubahan biaya dasar, Grup Diamond 
mungkin tidak dapat segera membebankan kenaikan nilai tukar tersebut dalam jumlah penuh kepada 
pelanggan Grup Diamond, sehingga hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap 
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond. Perubahan nilai tukar telah 
dan dapat terus mempengaruhi hasil usaha dan arus kas Grup Diamond.

Kegiatan usaha Grup Diamond dapat terganggu dikarenakan adanya produk cacat yang diproduksi 
dan didistribusikan oleh Grup Diamond, penarikan (recall), klaim tanggung jawab produk, dan 
keluhan konsumen atau persepsi negatif publik terhadap produk Grup Diamond atau produk yang 
didistribusikan oleh Grup Diamond.

Grup Diamond bertanggung jawab atas seluruh produk yang diproduksi bila penggunaan produk akan 
menyebabkan suatu cedera. Cedera ini dapat diakibatkan oleh gangguan yang dilakukan oleh pihak 
ketiga yang tidak berwenang atau kontaminasi yang disebabkan oleh bahan kimia, zat atau residu 
selama berbagai tahap pengadaan, produksi, transportasi dan penyimpanan. Walaupun Grup Diamond 
tunduk terhadap peraturan Pemerintah dan telah menerapkan sistem kontrol terhadap kualitas produk 
yang diproduksi, termasuk prosedur operasi standar untuk mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai 
zat berbahaya, Grup Diamond tidak dapat mencegah jika dalam bahan baku yang digunakan dalam 
proses produksi terjadi kegagalan yang disebabkan oleh karyawan Grup Diamond yang tidak mengikuti 
standar produksi atau penanganan yang tidak sesuai dalam proses transit. Sampai saat ini Grup Diamond 
belum pernah menghadapi klaim ataupun kewajiban atas terjadinya cacat produk, namun demikian Grup 
Diamond tidak dapat menjamin bahwa tidak akan melakukan sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan 
hal tersebut di masa depan.
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Grup Diamond memiliki produk-produk mudah rusak yang membutuhkan penyimpanan dan pengiriman 
dalam lingkungan dengan suhu terkendali dalam jumlah signifikan sehingga produk tersebut sangat 
sensitif terhadap kerusakan yang disebabkan pihak ketiga, kontaminasi produk atau penurunan kualitas 
produk, atau perubahan suhu. Walaupun Grup Diamond tunduk pada pemeriksaan-pemeriksaan dan 
peraturan-peraturan Pemerintah selain sistem pengendalian mutu Grup Diamond, termasuk didalamnya 
sistem pengendalian mutu yang secara khusus telah disesuaikan untuk produk-produk yang membutuhkan 
penyimpanan dan pengiriman dalam lingkungan dengan suhu terkendali, tidak ada jaminan bahwa Grup 
Diamond tidak akan memiliki klaim, keluhan atau tuntutan hukum atas cedera yang timbul dari kerusakan 
produk yang disebabkan pihak luar atau kontaminasi atau penurunan kualitas produk di masa mendatang.

Meskipun klaim permintaan tanggung jawab atas produk terhadap Grup Diamond tidak berhasil atau 
tidak dilanjutkan, publisitas negatif yang timbul dari setiap tuduhan bahwa produk Grup Diamond 
menyebabkan cedera atau sakit dapat berdampak materil dan merugikan terhadap reputasi di mata 
konsumen dan citra Grup Diamond dan merek. Grup Diamond bergantung secara signifikan pada citra 
merek dan nama merek Grup Diamond. Nilai sebuah merek sebagian besar didasarkan pada persepsi 
subjektif konsumen dan dapat tercemar meskipun oleh insiden terisolasi yang mengikis kepercayaan 
konsumen, terlepas dari apakah publisitas negatif tersebut melibatkan produk milik Grup Diamond 
atau produk pesaing Grup Diamond.

Permintaan untuk produk yang diproduksi oleh Grup Diamond, nilai merek Grup Diamond, goodwill 
dan permintaan untuk produk pihak ketiga yang didistribusikan oleh Grup Diamond dapat berkurang 
secara signifikan apabila Grup Diamond gagal mempertahankan kualitas produknya, tidak dapat secara 
konsisten memberikan pengalaman positif ke konsumen untuk setiap produknya, atau apabila Grup 
Diamond dianggap bertindak tidak etis atau tidak memiliki tanggung jawab sosial. Setiap publikasi 
negatif mengenai Grup Diamond atau produk-produk Grup Diamond, termasuk nilai kesehatan, nutrisi 
atau gaya hidup, dapat berdampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Kegiatan operasi Grup Diamond tunduk pada peraturan mutu dan keamanan pangan yang ekstensif 
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait kesehatan dan perubahan pada peraturan-peraturan 
tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan 
prospek Grup Diamond.

Kegiatan operasional Grup Diamond, yang meliputi fasilitas produksi, armada pengiriman dan produk 
tunduk pada undang-undang, peraturan, dan standar yang mengatur mengenai kebersihan dan peraturan 
mutu di bidang keamanan pangan, serta pengawasan oleh pihak yang berwenang mengenai kegiatan 
pengolahan, pengemasan, pemasangan label, penyimpanan, distribusi dan pemasaran produk-produk 
Grup Diamond. Pihak berwenang tersebut memberlakukan dan menegakkan peraturan terhadap kegiatan 
operasional Grup Diamond dengan cara, antara lain, mengeluarkan izin untuk fasilitas-fasilitas produksi 
Grup Diamond, menegakkan standar Pemerintah untuk produk makanan tertentu, melakukan penilaian 
produk makanan, memeriksa pabrik dan gudang, mengatur praktik perdagangan terkait penjualan 
produk dairy dan menetapkan ketentuan pemasangan label pada produk makanan dan melalui badan 
Pemerintah yang mengendalikan pengolahan pangan. Sebagai akibatnya, Grup Diamond diwajibkan 
untuk mempertahankan berbagai registrasi dan izin agar dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Grup Diamond terutama tunduk pada peraturan-peraturan mengenai kesehatan, lingkungan dan 
ketenagakerjaan. Penerapan undang-undang atau peraturan baru, atau perubahan lebih lanjut dalam 
undang-undang atau peraturan yang berlaku saat ini, dapat meningkatkan beban usaha Grup Diamond, 
memberlakukan pembatasan pada kegiatan operasional Grup Diamond atau menghambat peluang 
pertumbuhan Grup Diamond di masa depan, yang, pada akhirnya, dapat berdampak merugikan terhadap 
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.
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Ketidakmampuan Grup Diamond untuk mengelola tingkat persediaan secara efektif, khususnya 
kelebihan atau kekurangan jumlah bahan baku, dapat berdampak material dan merugikan terhadap 
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Grup Diamond membeli komoditas dan barang-barang baik di dalam negeri maupun melalui impor 
produk yang diproduksi di luar negeri, dan tingkat persediaan Grup Diamond, terutama untuk bahan baku 
tetapi juga untuk barang jadi, dipengaruhi oleh sejumlah faktor dimana beberapa di antaranya di luar 
kendali Grup Diamond. Grup Diamond mungkin memiliki tingkat persediaan yang kurang memadai 
untuk barang-barang tertentu, dikarenakan faktor-faktor seperti tingginya permintaan untuk produk-
produk tertentu yang tidak diantisipasi, ketidaktersediaan produk pemasok, impor yang tertunda, demo 
buruh, keterlambatan pengiriman, atau gangguan sistem transportasi internasional, nasional atau daerah. 
Setiap kekurangan bahan baku dapat berdampak negatif terhadap volume produksi Grup Diamond yang 
pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan penjualan. Sebagai contoh, bisnis dairy Grup Diamond 
sangat bergantung pada pengiriman susu mentah yang dilakukan secara tepat waktu yang sesuai atau 
melampaui standar mutu yang telah ditetapkan dari koperasi susu yang memasok bisnis Grup Diamond. 
Dikarenakan susu mentah tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, pengiriman bahan baku 
ini perlu dikoordinasikan untuk memastikan bahwa susu mentah yang diterima dapat segera diproses. 
Dalam hal Grup Diamond tidak dapat melakukan koordinasi secara efektif, Grup Diamond mungkin 
tidak memiliki susu mentah berkualitas yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen.

Selain itu, bahan baku tertentu yang digunakan dalam produksi oleh Grup Diamond dan barang jadi 
tertentu diimpor dari luar negeri dan membutuhkan persetujuan impor berkala dari Pemerintah. Dalam 
rangka menghindari gangguan pasokan sebagai akibat persetujuan Pemerintah yang tertunda, Grup 
Diamond cenderung menyimpan persediaan bahan baku sampai beberapa bulan ke depan, dimana hal ini 
akan meningkatkan kebutuhan modal kerja Grup Diamond. Meskipun upaya terbaik Grup Diamond 
untuk memantau dan melakukan perencanaan dalam hal terjadi gangguan pengadaan komoditas dan 
barang-barang, tidak ada jaminan bahwa Grup Diamond akan memperoleh persediaan komoditas dan 
barang-barang yang dibutuhkan di masa mendatang dan Grup Diamond dapat mengalami kekurangan 
pasokan dari waktu ke waktu.

Tingkat persediaan dan kinerja keuangan Grup Diamond dapat dipengaruhi oleh harga dan ketersediaan 
komoditas yang merupakan bahan baku produk Grup Diamond. Pasar domestik dan global dapat 
mengalami periode-periode kelebihan pasokan maupun kekurangan pasokan dari waktu ke waktu 
sebagai akibat berbagai faktor seperti kondisi cuaca, dimana beberapa faktor tersebut telah berdampak 
merugikan terhadap hasil usaha Grup Diamond. Lebih lanjut, perubahan tingkat persediaan Grup 
Diamond mungkin dipengaruhi oleh preferensi konsumen. Apabila Grup Diamond tidak mampu 
beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen secara efektif dan tepat waktu, tingkat persediaan 
Grup Diamond dapat melebihi permintaan konsumen, yang pada akhirnya, dapat memaksa Grup 
Diamond untuk menurunkan harga jual produknya. Sebagai akibatnya, Grup Diamond mungkin tidak 
selalu dapat meneruskan kenaikan beban ke pelanggan dalam bentuk kenaikan harga. Ketersediaan dan 
harga komoditas pertanian, serta bahan bakar, dapat berfluktuasi secara luas dikarenakan faktor-faktor 
di luar kendali Grup Diamond seperti cuaca, proses penanaman, program dan kebijakan pertanian oleh 
Pemerintah (domestik dan luar negeri), perubahan permintaan dan pasokan global serta jumlah produksi 
global untuk tanaman yang serupa maupun tanaman yang bersaing dengan komoditas pertanian yang 
dimaksud, serta material pendingin. Setiap perkembangan yang merugikan di pasar komoditas pertanian 
domestik dan internasional dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Apabila Grup Diamond kehilangan karyawan yang memegang posisi kunci tertentu atau tidak 
mampu menarik minat, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan berkualitas, kegiatan 
operasional dan usaha dapat terdampak.

Kegiatan usaha Grup Diamond bergantung pada kemampuan Grup Diamond untuk menarik dan 
mempertahankan karyawan berkualitas tinggi dalam jajaran manajemen senior, fungsi penjualan dan 
produksi. Meskipun Grup Diamond berkomitmen untuk menarik karyawan-karyawan tersebut, hubungan 
dengan pelanggan paling lama difasilitasi oleh Chen Tsen Nan. Sebagai akibatnya, Grup Diamond 
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sangat bergantung pada manajemen senior untuk membina hubungan dengan pelanggan, keahlian 
industri, menjalankan kegiatan usaha, dan melakukan perencanaan serta pelaksanaan strategi usaha 
di masa mendatang. Kehilangan salah satu manajemen senior atau karyawan yang memegang posisi 
kunci lainnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Grup Diamond mungkin menghadapi kendala dalam menagih piutang usaha.

Grup Diamond saat ini menawarkan dan bermaksud untuk terus menawarkan fasilitas kredit dagang 
secara terbatas kepada pelanggan-pelanggan tertentu, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan Grup 
Diamond memiliki risiko kredit. Penagihan piutang usaha Grup Diamond dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, termasuk, namun tidak terbatas, pada:

• kebijakan pemberian kredit dagang;
• ketentuan dalam kontrak;
• kondisi industri dan ekonomi; dan
• hasil operasional, posisi keuangan dan arus kas pelanggan yang terakhir

Grup Diamond saat ini tidak memiliki kebijakan resmi mengenai penurunan nilai atas piutang dan 
setiap penyisihan telah dibentuk atas dasar kebutuhan (ad hoc). Perubahan yang merugikan terhadap 
salah satu faktor tersebut, dimana beberapa diantaranya tidak sepenuhnya dalam kontrol Grup Diamond, 
dapat menyebabkan penagihan piutang usaha menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan, dan hal ini 
dapat menganggu arus kas dan posisi keuangan Grup Diamond.

Grup Diamond mungkin tidak dapat secara efektif mengelola siklus konversi kas, sehingga dapat 
mengharuskan Grup Diamond untuk mendanai kegiatan operasional bisnis Grup Diamond melalui 
pinjaman atau kas internal, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap posisi 
keuangan Grup Diamond.

Grup Diamond bergantung pada kemampuannya untuk secara efektif mengelola persediaan dan 
mempertahankan persyaratan dagang saat ini dalam rangka mengelola siklus konversi kas. Namun 
demikian, sifat bisnis Grup Diamond mewajibkan Grup Diamond untuk mempertahankan tingkat 
persediaan yang tinggi dari waktu ke waktu, dan persyaratan dagang dengan pelanggan umumnya tidak 
membutuhkan pembayaran di muka, dan sebagai akibatnya, Grup Diamond dari waktu ke waktu dapat 
memiliki siklus konversi kas yang panjang. Sebagai contoh, apabila Grup Diamond tidak dapat secara 
efektif memutar persediaan, atau pesaing menawarkan periode pembayaran lebih lama kepada pelanggan 
Grup Diamond sehingga mengakibatkan Grup Diamond harus menawarkan persyaratan yang sama, 
siklus konversi kas Grup Diamond dapat bertambah panjang, yang pada akhirnya dapat mengharuskan 
Grup Diamond untuk mendanai kegiatan operasional bisnis dan belanja modal dengan menggunakan 
pinjaman dan kas internal. Tidak ada jaminan bahwa Grup Diamond dapat secara efektif mengelola 
siklus konversi kas di masa mendatang, dan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Gangguan pasokan listrik pada gudang-gudang Grup Diamond dapat merusak persediaan.

Kinerja keuangan Grup Diamond dapat terpengaruh oleh gangguan pasokan listrik. Bisnis distribusi 
Grup Diamond membutuhkan pasokan listrik yang stabil agar dapat mempertahankan suhu produk yang 
konsisten sepanjang siklus distribusi. Lebih khusus, fasilitas produksi Grup Diamond, dan, lebih penting 
lagi, gudang penyimpanan bersuhu beku, dingin dan AC milik Grup Diamond membutuhkan sumber 
listrik yang andal. Grup Diamond membeli sebagian besar listrik dari PT Cikarang Listrindo Tbk., yang 
mengoperasikan pembangkit listrik berdekatan dengan fasilitas produk utama dan gudang penyimpanan 
Grup Diamond di Cibitung dan memasok listrik ke Grup Diamond melalui jaringan PLN. Grup Diamond 
juga memiliki kapasitas pembangkitan cadangan di setiap gudang penyimpanan bersuhu beku, dingin 
dan AC dalam jejaring distribusi Grup Diamond.
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Kegiatan usaha Grup Diamond dapat terpengaruh secara negatif oleh risiko geopolitik dan trade 
barriers.

Grup Diamond dapat terpengaruh oleh hambatan perdagangan dan hambatan lainnya yang umumnya 
berhubungan dengan perdagangan internasional, seperti custom clearance, bea dan pajak terkait impor, 
yang berada di luar kendali Grup Diamond, dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Grup Diamond 
bergantung pada impor untuk memasok bahan baku Grup Diamond dalam jumlah substansial. Bahan 
baku Grup Diamond terutama terdiri dari bahan-bahan yang digunakan dalam produksi Grup Diamond. 
Untuk bahan baku yang dibeli dari luar negeri, Grup Diamond umumnya menyimpan persediaan bahan 
baku untuk beberapa bulan ke depan untuk melindungi Grup Diamond terhadap gangguan pasokan yang 
disebabkan oleh pasar internasional dan/atau proses persetujuan impor dari Pemerintah Indonesia. Selain 
potensi keterlambatan dalam proses persetujuan impor, Grup Diamond menghadapi risiko-risiko yang 
timbul dari kenaikan tarif, risiko geopolitik dan perubahan peraturan dimana hal ini dapat menciptakan 
dan meningkatkan hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan dapat meningkatkan beban-beban 
yang terkait dengan pengadaan bahan baku, dan kenaikan beban tersebut dapat berdampak material 
dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Lebih lanjut, impor produk mewakili hampir seluruh produk yang dijual Grup Diamond sebagai bagian 
dari bisnis agensi. Dikarenakan Grup Diamond bergantung pada pasokan produk yang andal untuk 
memenuhi permintaan dan mempertahankan persediaan dalam jumlah memadai, setiap keterlambatan 
dalam memperoleh custom clearance atau izin import yang diperlukan berpotensi menganggu rantai 
pasokan Grup Diamond, dan, sebagai akibatnya, penjualan Grup Diamond. Sebagai tambahan, meskipun 
saat ini tidak ada bea impor yang signifikan atau pajak sejenis lainnya atas produk-produk yang diimpor 
oleh Grup Diamond, tidak ada jaminan bahwa bea atau pajak tersebut tidak akan dikenakan di masa 
mendatang, dan hal tersebut akan meningkatkan beban pembelian pasokan. Kenaikan tersebut dapat 
mengakibatkan marjin penjualan Grup Diamond mengalami penurunan atau harga jual produk-produk 
yang dijual oleh Grup Diamond meningkat, dan hal tersebut berpotensi menurunkan permintaan. 
Hal-hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha 
dan prospek Grup Diamond.

Hasil usaha Grup Diamond dapat berbeda secara signifikan dari satu periode ke periode lainnya 
dan mengalami fluktuasi musiman dari pola pembelian.

Hasil usaha Grup Diamond dipengaruhi oleh sejumlah faktor musiman. Faktor-faktor ini dapat 
menyebabkan pendapatan dan hasil operasi Grup Diamond mengalami fluktuasi setiap triwulan. Fluktuasi 
ini dapat diakibatkan beberapa faktor, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

• pola pembelian konsumen yang dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain, waktu liburan terutama 
musim liburan Ramadhan dan Natal;

• kondisi perekonomian Indonesia secara umum; dan
• ketersediaan produk dan harga.

Secara umum, Grup Diamond memperkirakan volume penjualan Grup Diamond lebih rendah di semester 
pertama dan lebih tinggi di semester kedua sejalan dengan kegiatan penjualan yang lebih tinggi menjelang 
akhir tahun dan Natal di semester kedua. Ramadhan datang lebih awal setiap tahun dibandingkan tahun 
sebelumnya, dan oleh karenanya kuartal dimana volume penjualan meningkat akibat Ramadhan berubah 
seiring waktu. Selain itu, konsentrasi permintaan dalam musim-musim tersebut melebihi kapasitas rantai 
pasokan dan meningkatkan dampak dari kegagalan rantai pasokan atau gangguan lain pada bisnis Grup 
Diamond, dimana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Rantai distribusi sangat bergantung pada infrastruktur yang terbatas pada titik-titik tertentu dalam 
rantai pasokan Grup Diamond, dimana gangguan pada titik-titik tersebut dapat berdampak material 
dan merugikan.

Sebagian besar rute pengiriman persediaan Grup Diamond melalui fasilitas gudang penyimpanan yang 
terletak di Cibitung, berlokasi di tenggara Jakarta, Jawa Barat, Indonesia, dan pusat-pusat distribusi 
Grup Diamond sebagaimana diperlukan dalam jejaring distribusi Grup Diamond. Fasilitas gudang Grup 
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Diamond di Cibitung menyimpan secara substansial semua produk yang diproduksi dan distribusikan 
oleh Grup Diamond, dan, sebagai akibatnya, gangguan apapun yang terjadi di sekeliling infrastruktur 
dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Grup Diamond.

Produk yang diimpor oleh Grup Diamond terutama dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. 
Gangguan apapun yang akan terjadi pada kemampuan penanganan muatan atau fasilitas di titik impor 
atau gangguan di fasilitas pergudangan Grup Diamond di Cibitung, seperti kebakaran, banjir, perselisihan 
buruh, kerusuhaan warga dan kendala akses infrastruktur, dapat menyebabkan gangguan pada rantai 
pasokan yang diandalkan oleh Grup Diamond untuk memenuhi permintaan pelanggan dan hal tersebut 
dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan 
prospek Grup Diamond.

Jika Grup Diamond gagal dalam bersaing secara efektif, baik karena promosi produk Grup Diamond 
atau produk pihak ketiga yang kurang efektif atau ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan 
konsumen, maka produk yang didistribusikan oleh Grup Diamond dapat kehilangan daya tarik, 
sehingga dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Produk yang didistribusikan oleh Grup Diamond dapat mengalami kehilangan daya tarik jika Grup 
Diamond gagal mempromosikan produk-produk tersebut secara efektif, atau jika Grup Diamond tidak 
mampu menganalisis, memprediksi atau memenuhi preferensi konsumen atau tren pasar. Apabila Grup 
Diamond gagal mempromosikan secara efektif, produk dapat kehilangan daya tarik dan permintaan 
untuk produk tersebut dapat mengalami penurunan, yang, pada akhirnya, dapat mengurangi permintaan 
atas bisnis Grup Diamond. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pesaing mengambil keuntungan dari 
ketidakmampuan Grup Diamond untuk memenuhi permintaan konsumen secara efektif, dan hal ini dapat 
mengakibatkan hilangnya pangsa pasar bagi bisnis Grup Diamond. Sebagai akibatnya, ketidakmampuan 
Grup Diamond untuk berkompetisi secara efektif dapat berdampak material dan merugikan terhadap 
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Penutupan asuransi Grup Diamond mungkin tidak dapat menutupi seluruh kejadian.

Grup Diamond memiliki penutupan asuransi terhadap tuntutan yang timbul dari cidera atau kematian 
akibat kecelakaan, kebakaran, pencurian, atau kerusakaan properti Grup Diamond, terorisme, kerusuhan, 
dan bencana yang mungkin terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional Grup Diamond. 
Namun demikian, polis asuransi Grup Diamond tunduk pada batasan tertentu dan jumlah yang harus 
ditahan oleh tertanggung pada saat klaim (deductible) serta pengecualian dalam polis. Dalam hal jumlah 
klaim tersebut melebihi nilai pertanggungan polis asuransi, Grup Diamond dapat menjadi bertanggung 
jawab untuk menutup kekurangan jumlah yang diklaim. Apabila kejadian-kejadian tersebut terjadi, 
hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil 
usaha dan prospek Grup Diamond.

Ketergantungan pada pihak ketiga untuk memproduksi beberapa produk yang didistribusikan, 
termasuk bergantung pada prosedur kendali mutu pihak ketiga.

Sebagian besar produk yang dijual Grup Diamond sebagai bagian dari bisnis agensi Grup Diamond 
diproduksi oleh pihak ketiga. Apabila salah satu produk tersebut memiliki masalah kualitas atau 
masalah lainnya, hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan dan reputasi merek Grup 
Diamond. Apabila sebuah produk ditarik dari pasar oleh produsen atau prinsipal merek, kemampuan 
Grup Diamond untuk menyediakan produk-produk kepada pelanggan dapat terganggu, dan hal tersebut 
dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional Grup Diamond.

Grup Diamond mungkin tidak dapat melaksanakan strategi usaha secara sukses.

Strategi bisnis Grup Diamond terutama melibatkan dan bergantung pada kemampuan Grup Diamond untuk 
menambah ragam produk dan meningkatkan kemampuan distribusi secara berkelanjutan. Pelaksanaan 
strategi ini melibatkan sejumlah besar ketidakpastian. Sebagai contoh, penambahan ragam produk Grup 
Diamond mungkin tidak sejalan dengan permintaan konsumen atau rencana ekspansi jejaring distribusi 
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di luar Pulau Jawa mungkin tidak menghasilkan permintaan yang memuaskan. Apabila Grup Diamond 
tidak berhasil melaksanakan satu atau lebih dari strategi ini, hal tersebut dapat berdampak material 
dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Grup Diamond bergantung pada sistem teknologi informasi Grup Diamond, sehingga dapat berdampak 
material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Grup Diamond apabila tidak berfungsi secara benar.

Grup Diamond telah melakukan investasi dalam teknologi informasi, termasuk rencana Grup Diamond 
untuk melakukan migrasi ke SAP pada tahun 2020, dan berfokus pada penerapan teknologi ini untuk 
mengelola bisnis, tingkat persediaan, serta kemampuan penjualan dan pemasaran Grup Diamond. 
Ketika implementasi selesai dilakukan, Grup Diamond akan mengandalkan SAP untuk lebih baik 
mengintegrasikan fungsi distribusi, logistik dan produksi Grup Diamond, dan, pada akhirnya, 
meningkatkan efisiensi operasional Grup Diamond.

Gangguan terhadap teknologi yang digunakan dalam saluran bisnis Grup Diamond, dimana beberapa 
diantaranya berada di luar dugaan atau di luar kontrol Grup Diamond, dapat menyebabkan kinerja Grup 
Diamond jatuh di bawah tingkat yang diperbolehkan dan berdampak merugikan terhadap hubungan bisnis 
Grup Diamond yang penting. Platform teknologi yang mendasari sistem teknologi Grup Diamond juga 
dapat mengalami listrik padam atau jaringan telekomunikasi putus, peretasan komputer atau kegagalan 
sistem umum lainnya. Grup Diamond juga dapat mengalami pengeluaran biaya tambahan dan gangguan 
bisnis terkait dengan sistem teknologi informasi Grup Diamond pada saat Grup Diamond menerapkan 
teknologi informasi baru dalam kegiatan operasional Grup Diamond. Grup Diamond mengantisipasi 
bahwa Grup Diamond akan terus membutuhkan investasi dalam jumlah dana dan waktu yang signifikan 
untuk menyempurnakan sistem teknologi informasi Grup Diamond dalam rangka mempertahankan 
integritas sistem dan keunggulan kompetitif Grup Diamond. Kegagalan untuk menangani masalah 
terkait dengan sistem informasi dengan baik dapat mempengaruhi kemampuan Grup Diamond untuk 
melakukan kegiatan operasional bisnis yang diperlukan, dan hal tersebut dapat berdampak material 
dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Grup Diamond bergantung pada merek dagang dan undang-undang hak cipta serta perjanjian dengan 
prinsipal merek dan pihak ketiga lainnya untuk melindungi reputasi dan merek yang dikenal umum.

Inisiatif pemasaran dan periklanan Grup Diamond serta keberhasilan dalam mempromosikan citra merek 
produk milik Grup Diamond dan prinsipal merek secara substantial bergantung pada merek dagang dan 
hak cipta terkait penggunaan nama dan logo merek. Saat ini, Grup Diamond telah terdaftar atau dalam 
proses melakukan pendaftaran merek dagang dan hak cipta terkait dengan nama dan logo merek Grup 
Diamond di Indonesia. Hak kepemilikan ini mungkin tidak cukup untuk mencegah penyalahgunaan 
nama dan gambar oleh pihak lain. Upaya Grup Diamond untuk menuntut pihak lain terkait pelanggaran 
atas hak kepemilikan Grup Diamond, bahkan jika berpihak pada Grup Diamond, dapat mengakibatkan 
banyak litigasi dan biaya yang mahal sehingga mengalihkan perhatian serta sumber daya manajemen 
dari kegiatan operasional bisnis Grup Diamond. Selain itu, meskipun Grup Diamond berkeyakinan 
bahwa penggunaan nama merek dan gambar-gambar dalam kampanye pemasaran Grup Diamond tidak 
melanggar hak milik pihak lain, pihak ketiga dapat melakukan tuntutan pelanggaran terhadap Grup 
Diamond di masa mendatang, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, 
kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Kehilangan satu atau lebih pelanggan signifikan Grup Diamond, baik di bisnis distribusi atau 
manufaktur Grup Diamond, dapat berdampak negatif terhadap penjualan bersih dan kinerja keuangan 
Grup Diamond secara keseluruhan.

Beberapa perjanjian antara Grup Diamond dengan pelanggan signifikan memungkinkan pelanggan 
untuk mengakhiri kontrak tersebut secara sepihak. Salah satu konsekuensi potensial dari pengaturan 
ini adalah bahwa pelanggan signifikan Grup Diamond dapat meminta pengurangan harga dan layanan 
bernilai tambah tanpa biaya tambahan, sehingga dapat mengurangi profitabilitas Grup Diamond. 
Setiap pengurangan yang signifikan atau penghentian penggunaan layanan yang diberikan kepada 
salah satu pelanggan, atau setiap persyaratan untuk mengurangi harga, dapat berdampak negatif 
terhadap keuntungan Grup Diamond. Selain itu, perkembangan buruk yang mempengaruhi pelanggan 
signifikan Grup Diamond, seperti kebangkrutan, perubahan manajemen, merger dan akuisisi, juga dapat 
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mempengaruhi bisnis Grup Diamond. Perubahan kondisi ekonomi yang merugikan dapat berdampak 
negatif terhadap pelanggan signifikan Grup Diamond. Perubahan tersebut tidak dapat diprediksi dan 
dampaknya bisa sangat parah. Sebagai contoh, penurunan ekonomi dapat menyebabkan penurunan 
belanja konsumen, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja usaha Grup Diamond.

Kehilangan atau penurunan volume pembelian yang signifikan sebagai akibat dari perkembangan 
buruk yang mempengaruhi pelanggan signifikan Grup Diamond dapat berdampak merugikan terhadap 
kegiatan usaha, arus kas dan hasil usaha Grup Diamond. Permintaan dari pelanggan baru mungkin 
akan susah didapatkan karena mereka belum mengenal Grup Diamond atau ketegangan yang terjadi 
dalam transisi dari satu manufaktur ke manufaktur yang lain. Lebih lanjut, Grup Diamond juga tunduk 
pada audit berkala yang dilakukan oleh pelanggan Grup Diamond terhadap fasilitas produksi Grup 
Diamond dalam rangka memastikan kepatuhan atas standar ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. 
Sebagai hasilnya, Grup Diamond memberikan penekanan yang besar pada kepuasan pelanggan, dan 
ketidakmampuan Grup Diamond untuk melakukan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap 
hasil usaha Grup Diamond.

Dalam hal bisnis atau merek milik pelanggan signifikan Grup Diamond mengalami penurunan yang 
signifikan, dikarenakan tren pasar, kondisi makroekonomi, penurunan belanja konsumen atau lainnya, 
hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap permintaan terhadap produk Grup Diamond. Grup 
Diamond juga terpapar risiko pelanggan dimana penurunan bisnis pelanggan yang signifikan dapat 
menambah risiko usaha Grup Diamond. Faktor-faktor tersebut, dimana sebagian besar berada di luar 
kendali Grup Diamond, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil 
usaha dan prospek Grup Diamond.

Setiap kejadian yang mengakibatkan hubungan dengan karyawan Grup Diamond bertambah buruk 
atau kenaikan beban buruh dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Hukum dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, dikombinasikan dengan kondisi 
ekonomi yang lemah di masa lalu, telah mengakibatkan kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia. 
Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional dapat berdampak 
merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond dan 
operasional para pemasok, prinsipal merek atau pelanggan dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan 
perusahaan di Indonesia secara umum, memberikan tekanan pada harga saham di BEI atau bursa 
efek lainnya dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat 
berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek 
Grup Diamond.

Konsolidasi antar pesaing dalam industri distribusi makanan dapat berdampak merugikan terhadap 
keuntungan Grup Diamond.

Kinerja keuangan Grup Diamond dapat terpengaruh oleh konsolidasi yang dilakukan oleh pesaing Grup 
Diamond dalam industri distribusi produk makanan. Pasar dimana Grup Diamond berpartisipasi saat 
ini terfragmentasi dikarenakan, antara lain, hambatan masuk yang tinggi untuk kegiatan produksi dan 
distribusi makanan mudah rusak yang membutuhkan lingkungan dengan suhu terkendali di Indonesia. 
Grup Diamond mengambil peluang dalam kondisi yang terfragmentasi ini dengan memanfaatkan 
hubungan, jejaring distribusi, ukuran dan produk dalam portofolio Grup Diamond untuk mendapatkan 
posisi pasar yang menguntungkan, dan, pada akhirnya, menggunakan posisi Grup Diamond dalam 
pasar untuk melakukan negosiasi harga yang menguntungkan bagi pelanggan Grup Diamond. Dalam 
hal pesaing Grup Diamond di industri produk makanan melakukan konsolidasi melalui merger dan 
akuisisi, atau pemain baru di pasar mengakuisisi beberapa pesaing untuk mengkonsolidasi industri, 
industri dapat menjadi tidak terfragmentasi dan Grup Diamond dapat kehilangan kemampuannya untuk 
memanfaatkan hubungan, jejaring distribusi dan portofolio produknya yang luas, dan hal tersebut 
dapat menghambat kemampuan Grup Diamond untuk melakukan negosiasi harga yang menguntungkan 
bagi pelanggan Grup Diamond. Sebagai akibatnya, konsolidasi pesaing Grup Diamond dalam industri 
distribusi produk makanan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil usaha dan prospek Grup Diamond.
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Kegiatan usaha Grup Diamond akan terkena dampak negatif jika Grup Diamond kehilangan sertifikat 
Halal.

Grup Diamond menjual secara substansial semua produk kepada pelanggan di Indonesia, yang 
penduduknya mayoritas Muslim. Sebagian besar produk Grup Diamond dan kegiatan produksi Grup 
Diamond telah disertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan mempertimbangkan demografi 
pasar Grup Diamond, kemampuan untuk mempertahankan sertifikat Halal sangat penting untuk 
keberhasilan bisnis Grup Diamond. Grup Diamond memiliki lima sertifikasi Halal yang akan berakhir 
pada bulan Desember 2019 dan sedang dalam proses perpanjangan. Kegagalan untuk mempertahankan 
sertifikasi ini berpotensi menghambat Grup Diamond untuk memberikan label Halal pada produk-
produknya dan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

Grup Diamond menghadapi risiko yang timbul akibat pembentukan joint venture di masa mendatang.

Joint venture memiliki risiko khusus yang terkait dengan, antara lain, kemungkinan bahwa mitra Grup 
Diamond memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis atau tujuan yang tidak konsisten dengan Grup 
Diamond, melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang mana hal tersebut bertentangan dengan 
instruksi, permintaan, kebijakan atau objektif, praktek tata kelola perusahaan yang baik yang dimiliki 
Grup Diamond, tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian-
perjanjian yang relevan, perselisihan dengan Grup Diamond mengenai ruang lingkup tanggung jawab 
mereka dan/atau kesulitan keuangan. Selain itu, dikarenakan hubungan ini, Grup Diamond dapat 
menghadapi jalan buntu dalam membuat keputusan penting, ketidakmampuan untuk membiayai 
proyek-proyek tertentu, pembatasan kemampuan Grup Diamond untuk menutup kerugian investasi 
Grup Diamond dan membatasi fleksibilitas keuangan Grup Diamond. Lebih lanjut, dalam hal Grup 
Diamond memutuskan untuk mengejar joint venture atau kemitraan strategis untuk perluasan bisnis, 
Grup Diamond mungkin tidak dapat mengidentifikasi calon mitra yang cocok untuk pengaturan tersebut, 
yang, pada akhirnya dapat membatasi potensi ekspansi dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa 
Grup Diamond tidak akan mengalami masalah sehubungan dengan joint venture atau kemitraan strategis 
yang potensial, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil usaha dan prospek Grup Diamond.

C. Risiko umum

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap 
perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup Diamond.

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 berdampak signifikan pada Indonesia, dan ditandai oleh dampak 
khas, antara lain, depresiasi nilai tukar mata uang, penurunan PDB yang signifikan, tingkat suku bunga 
yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa serta kegagalan perusahaan-
perusahaan Indonesia dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Indonesia memasuki 
fase resesi setelah krisis tersebut, dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 hingga 
2002. Pasar keuangan global akhir-akhir ini mengalami guncangan hebat yang bermula dari kekurangan 
likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima AS sejak paruh kedua tahun 2007, yang mengakibatkan 
pelemahan ekonomi signifikan di AS dan pada akhirnya, kelangkaan ketersediaan pinjaman segara 
global, pengurangan investasi asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, kejatuhan nilai 
pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global dan penurunan permintaan atas 
komoditas tertentu. Kerusuhan dan konflik sipil, terutama di Timur Tengah, bencana alam seperti gempa 
dan tsunami pada tahun 2011 di Jepang serta ketidakpastian politik global menyusul pemilihan politik 
di AS dan Eropa Barat serta referendum nasional Inggris pada tahun 2016 ketika mayoritas pemilih dalam 
referendum memilih untuk menarik diri dari Uni Eropa, telah menghambat pemulihan ekonomi global. 
Pada periode tertentu, Pemerintah Indonesia mengandalkan dukungan badan dan pemerintah internasional 
untuk mencegah kegagalan pembayaran utang negara. Pemerintah Indonesia tetap memiliki defisit fiskal 
yang cukup rendah dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa yang mencukupi, nilai tukar 
mata uang Rupiah yang berfluktuasi dan memiliki likuiditas rendah, sementara sektor perbankan lemah 
dengan tingginya tingkat kredit macet. Tingkat inflasi Indonesia (diukur berdasarkan perubahan indeks 
harga konsumen dari tahun ke tahun) tetap tidak stabil dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 3,5%, 
3,6% dan 3,1% masing-masing pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 3,3% untuk tujuh bulan pertama tahun 
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2019. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia setelah krisis ekonomi yang lalu juga menyebabkan 
volatilitas tingkat suku bunga yang tinggi, yang telah menimbulkan dampak merugikan yang material 
terhadap kemampuan sebagian besar perusahaan Indonesia untuk membayar utang yang ada. Meskipun 
kondisi ekonomi telah menjadi lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada jaminan bahwa 
kondisi tersebut akan tetap berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang bergejolak di Indonesia dan 
wilayah Asia Pasifik lainnya tidak akan terulang kembali di masa depan. Secara khusus, hilangnya 
kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor 
lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas pasar keuangan Indonesia dan internasional serta 
menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian global dan perekonomian Indonesia.

Penurunan perekonomian global yang signifikan dan berlanjut, termasuk perekonomian Indonesia, 
dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap layanan Grup Diamond serta dapat 
menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi 
keuangan dan prospek Grup Diamond. Selain itu, rendahnya ketersediaan kredit secara umum serta 
rendahnya kepercayaan pada pasar keuangan sehubungan dengan penurunan pasar dapat menimbulkan 
dampak merugikan yang material terhadap akses Grup Diamond terhadap modal, yang mana dapat 
menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Grup Diamond untuk membiayai 
kebutuhan modal dan belanja modal, yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan dan kinerja operasional Grup Diamond.

Gangguan infrastruktur di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup 
Diamond.

Kegiatan usaha Grup Diamond bergantung pada efektivitas infrastruktur di Indonesia. Kegiatan 
produksi dan distribusi Grup Diamond secara khusus bergantung pada pasokan tenaga listrik, jejaring 
transporasi dan pelabuhan. Pengoperasian fasilitas produksi Grup Diamond dan Gudang gudang untuk 
penyimpanan produk pada suhu beku, dingin dan AC membutuhkan sumber tenaga listrik yang andal. 
Sebagai dampaknya, gangguan pasokan tenaga listrik dapat mempengaruhi operasional fasilitas-
fasilitas milik Grup Diamond yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap reputasi dan 
kondisi keuangan Grup Diamond. Selain itu, Grup Diamond bergantung pada jejaring transportasi dan, 
dari waktu ke waktu, pelabuhan untuk mendistribusikan produk Grup Diamond ke seluruh Indonesia. 
Sebagai dampaknya, setiap gangguan terhadap infrastruktur transportasi di Indonesia dapat menghambat 
kegiatan distribusi Grup Diamond atau merusak produk-produk Grup Diamond, yang pada akhirnya dapat 
berdampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek Grup Diamond.

Dari waktu ke waktu, Grup Diamond mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain 
sehubungan dengan kegiatan usahanya.

Dari waktu ke waktu, Grup Diamond dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan 
proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Grup Diamond 
mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat 
mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Grup Diamond akan 
berhasil dan Grup Diamond dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat 
berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi 
Grup Diamond.

Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh dapat 
berdampak merugikan terhadap Grup Diamond.

Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat butuh, ditambah dengan kondisi 
ekonomi yang lemah, telah dan akan terus berakibat pada pemogokan dan aksi buruh di Indonesia. Pada 
tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh (“UU Serikat Buruh”). UU Serikat Buruh memberi izin pada karyawan untuk membentuk 
serikat tanpa intervensi dari pemberi kerja. Pada tanggal 25 Februari 2003, komite dari parlemen 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan UU Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan berlaku 
efektif pada tanggal 25 Maret 2003 dan mewajibkan implementasi yang lebih jauh dari peraturan yang 
dapat memberikan dampak substansial bagi hubungan tenaga kerja di Indonesia.
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UU Ketenagakerjaan meningkatkan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang 
pengganti hak yang wajib dibayarkan kepada karyawan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. 
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang mengajukan permintaan pengunduran diri atas 
kemauan sendiri berhak atas uang penggantian hak, yang meliputi antara lain (i) cuti tahunan yang 
belum diambil dan belum gugur; (ii) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya 
ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja (jika ada); (iii) penggantian sebesar 15% dari uang 
pesangon dan/atau uang penghargaaan masa kerja (bagi yang memenuhi syarat); dan (iv) biaya-biaya 
lain. Pekerja yang mengundurkan diri sehubungan dengan perubahan pengendalian dari pemberi 
kerja juga berhak, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, atas uang pesangon dan uang penghargaan masa 
kerja. UU Ketenagakerjaan mewajibkan forum bipartit dengan partisipasi dari pengusaha dan pekerja 
dan partisipasi lebih dari 50% dari jumlah karyawan dalam suatu perusahaan untuk menegosiasikan 
perjanjian kerja bersama, dan juga menetapkan prosedur yang mempermudah aksi pemogokan. Setelah 
penerbitan UU Ketenagakerjaan tersebut, beberapa serikat pekerja mendorong Mahkamah Konstitusi 
untuk menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan inkonstitusional dan menginginkan Pemerintah untuk 
mencabut undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan 
tetap berlaku kecuali beberapa ketentuan, meliputi (i) prosedur untuk memutuskan hubungan kerja 
terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat; (ii) sanksi pidana terhadap pekerja yang memulai 
atau berpartisipasi dalam aksi mogok kerja yang tidak sah baik dalam bentuk sanksi pidana penjara 
atau denda; (iii) untuk serikat pekerja dalam perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja, 
dibutuhkan sekitar 50% dari jumlah seluruh pekerja agar serikat pekerja tersebut berhak melakukan 
negosiasi dengan pengusaha; dan (iv) kemampuan perusahaan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lain (outsource) melalui perjanjian jasa pekerja dengan syarat dan 
ketentuan tertentu yang tidak memberikan perlindungan bagi karyawan outsourced pada saat penggantian 
perusahaan outsourcing. Oleh karena itu, Grup Diamond tidak dapat bergantung pada ketentuan-ketentuan 
tertentu dari UU Ketenagakerjaan.

Pemerintah kemudian mengusulkan untuk mengubah UU Ketenagakerjaan dengan cara yang, dalam 
pandangan aktivis buruh, dapat berakibat pada penurunan tunjangan pensiun, kenaikan penggunaan 
tenaga kerja alih daya dan pelarangan bagi serikat buruh untuk melakukan mogok kerja. Pada bulan April 
2006, ribuan pekerja dari seluruh Indonesia melakukan aksi protes terhadap perubahan tersebut. Pada 
bulan Januari 2007, Pemerintah berusaha untuk membuat konsep peraturan terkait pembayaran uang 
pengganti hak terkait pemutusan hubungan kerja yang dapat mendefinisikan kembali hak pekerja atas 
kompensasi pemutusan hubungan kerja. Peraturan yang diusulkan memperkenalkan batasan upah yang 
akan membatasi kelayakan karyawan untuk menerima pembayaran kompensasi pemutusan hubungan 
kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Usulan ini juga mendapatkan tentangan yang signifikan dari 
serikat buruh dan grup yang membela kepentingan karyawan. Diskusi mengenai usulan peraturan 
tersebut telah ditunda untuk waktu yang tidak terbatas.

Kerusuhan dan aksi buruh di Indonesia dapat mengganggu operasional Grup Diamond dan dapat 
mempengaruhi kondisi keuangan Grup Diamond, menurunkan harga saham yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia, serta nilai dari mata uang Rupiah terhadap mata uang lain. Kejadian-kejadian tersebut dapat 
berdampak secara material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan 
prospek Grup Diamond.

Lebih lanjut, UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum 
yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh Pemerintah di provinsi, kabupaten atau kota. Penetapan 
upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan 
kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019, yang 
menjadi efektif pada tanggal 23 Januari 2019, menetapkan upah minimum untuk Jakarta untuk tahun 
2019 adalah Rp3,9 juta per bulan, meningkat dari upah minimum tahun 2018 yaitu Rp3,6 juta. Setiap 
peningkatan upah minimun nasional atau daerah akan meningkatkan beban operasional Grup Diamond 
secara langsung maupun tidak langsung dan akan menurunkan marjin keuntungan Grup Diamond. Apabila 
terdapat peningkatan yang signifikan pada upah dan Grup Diamond tidak dapat menutup kenaikan 
beban tenaga kerja atau meneruskan peningkatan beban tenaga kerja tersebut kepada pelanggan, hal 
tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap keuntungan dan hasil usaha Grup Diamond.
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Indonesia terletak pada lokasi gempa bumi dan cenderung memiliki risiko geologi yang signifikan 
yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi.

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu kawasan vulkanik yang paling aktif di dunia. Dikarenakan 
Indonesia terletak di zona konvergensi antara tiga lempeng litosfer besar, hal tersebut mengakibatkan 
Indonesia memiliki aktivitas seismik yang signifikan yang dapat mengakibatkan gempa bumi dan 
tsunami atau gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam telah terjadi 
di Indonesia, termasuk gempa bumi berskala besar yang menyebabkan aktivitas tsunami dan vulkanik. 
Selain kejadian geologi tersebut, Indonesia juga telah mengalami bencana alam lain seperti hujan deras 
dan banjir. Seluruh bencana tersebut telah mengakibatkan kematian, sejumlah besar orang kehilangan 
tempat tinggal dan kerusakan properti.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. 
Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpopulasi besar di Indonesia 
dapat menggangu ekonomi termasuk tingkat pengeluaran konsumen, yang pada akhirnya dapat berdampak 
material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup Diamond.

D. Risiko Investasi bagi pemegang saham Perseroan

Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan.

Perseroan telah menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek. Tidak ada pasar untuk 
Saham Yang Ditawarkan saat ini. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan 
berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham 
Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, Pasar Modal 
Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi 
yang berbeda. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan 
dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham 
Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko 
keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat 
menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu 
melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi secara tajam, 
dikarenakan berbagai faktor antara lain:
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Grup Diamond aktual dengan ekspektasi investor dan 

analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Grup Diamond atau Pasar Modal dan 

kondisi ekonomi Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama 

atau divestasi yang signifikan;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- fluktuasi harga-harga saham di Pasar Modal Indonesia; dan
- penjualan saham yang dilakukan oleh pemegang saham utama dan/atau pemegang saham pengendali 

Perseroan.

Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar 
saham Perseroan.

Penjualan saham Perseroan di Pasal Modal dalam jumlah substansial di masa mendatang atau persepsi 
bahwa penjualan tersebut akan terjadi dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham 
Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk menghimpun dana melalui penawaran umum efek bersifat 
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ekuitas tambahan. Penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar oleh pemegang saham Perseroan, 
atau penjualan saham baru oleh Perseroan, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat 
menyebabkan harga saham Perseroan turun dan mempersulit Perseroan dalam mendapatkan pendanaan.

Perseroan mungkin tidak membagikan dividen di kemudian hari.

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan 
akan bergantung pada kinerja keuangan, saldo laba, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal 
kerja Grup Diamond, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul 
dari kegiatan usaha Grup Diamond. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan 
usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat 
mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Perseroan adalah perusahaan induk dan mengoperasikan kegiatan usahanya melalui Perusahaan Anak. 
Oleh karena itu, ketersediaan dana Perseroan yang dapat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang 
saham Perseroan bergantung pada dividen yang diterima dari Perusahaan Anak. Kemampuan Perusahaan 
Anak untuk membagikan dividen atau melakukan pembayaran di muka dan transfer dana akan 
bergantung pada hasil usaha masing-masing Perusahaan Anak, dan dapat dibatasi oleh hal-hal, antara 
lain, ketersediaan dana, pembatasan dalam fasilitas pinjaman yang ditandatangani oleh Perusahaan 
Anak, serta pembatasan-pembatasan lain yang dipersyaratkan oleh peraturan.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN 
BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO YANG DIHADAPI 
GRUP DIAMOND.
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
  LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor 
independen tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif 
yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan posisi 
keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 
serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas 
konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup Diamond untuk periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018, 2017 dan 2016.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN
  USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
  USAHA

A.  KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, didirikan pada tahun 1995, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama 
PT Jayamurni Tritunggal berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 Februari 1995 yang dibuat 
di hadapan Jusnita Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-15.630 HT.01.01.Th.95 tanggal 
1 Desember 1995, telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang 
di bawah No. HT.01.01:21 1996/PN TNG tanggal 13 Februari 1996, serta telah diumumkan dalam BNRI 
No. 24 tanggal 22 Maret 1996, Tambahan No. 2977 (“Akta Pendirian Perseroan”). Berdasarkan Akta 
Pendirian Perseroan, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah menjalankan 
usaha di bidang perdagangan, selaku agen, agen tunggal atau perwakilan, distributor, grossier, leveransir 
dan pemasok (supplier), bidang pengangkutan umum, bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum, 
bidang perindustrian, dan bidang pertanian, perkebunan serta peternakan dan perikanan.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 200 200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Astrawati Aluwi 20 20.000.000 50,00
Luki Karjadi 20 20.000.000 50,00

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 40 40.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 160 160.000.000

Pada tahun 2016, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Diamond Food Indonesia berdasarkan 
Akta Risalah Rapat No. 13 tanggal 17 November 2016, dibuat di hadapan Emilia, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan 
No. AHU-0022831.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 1 Desember 2016, didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0143471.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 1 Desember 2016, dan diumumkan pada 
BNRI No. 75 tanggal 19 September 2017, Tambahan No. 35765.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa 
kali perubahan sejak pendirian dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 116/2019, yang telah 
mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073064.
AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 dan (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham 
sebagaimana dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari 
Menkumham No. AHU-AH.01.03-0335148 tanggal 20 September 2019 dengan Daftar Perseroan 
pada Menkumham No. AHU-0175601.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 September 2019 (“Akta 
No. 116/2019”). Berdasarkan Akta No. 116/2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain 
(i) pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari semula Rp100 (seratus Rupiah) untuk setiap saham 
menjadi Rp25 (dua puluh lima Rupiah) untuk setiap saham; (ii) penerbitan saham baru dari portepel 
Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.201.389.400 (satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus 
delapan puluh sembilan ribu empat ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 12,765% (dua belas koma 
tujuh enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran 
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Umum Perdana Saham Perseroan dan pelaksanaan konversi CB Anderson termasuk di dalamnya yang 
akan diambil bagian oleh pemegang Convertible Bond sebagai hasil konversi utang menjadi saham; 
(iii) pelaksanaan program ESA dan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari 
Saham Yang Ditawarkan; (iv) perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas tertutup menjadi 
Perseroan Terbatas terbuka (Tbk.); (v) perubahan maksud dan tujuan Perseroan, sehingga mengubah 
Pasal 3 anggaran dasar Perseroan; dan (vi) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka 
penyesuaian dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) Peraturan OJK No. 32/2014 dan (c) Peraturan OJK 
No. 33/2014. 

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari 
pemegang saham sebagaimana dinyatakan di dalam Akta No. 126/2019. Berdasarkan Akta No. 126/2019, 
para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain penerbitan saham baru dari portepel Perseroan 
dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.258.359.000 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga 
ratus lima puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima 
Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari (i) sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) saham baru 
yang akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham; (ii) sebanyak 1.158.359.000 (satu 
miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) saham baru yang akan 
dialokasikan untuk konversi Convertible Bond.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah 
bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan 
kegiatan usaha utama, yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan 
nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti 
perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan 
pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan 
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan 
operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural 
economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program 
akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha 
dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi 
manajemen dan lain-lain.

Selain menjalankan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang 
yang mendukung kegiatan usaha utama melalui Perusahaan Anak yaitu:

(i) menjalankan kegiatan usaha di bidang industri, antara lain industri pengolahan dan pengawetan 
produk daging dan daging unggas; industri pembekuan ikan; industri berbasis daging lumatan 
dan surimi; industri pelumatan buah-buahan dan sayuran; industri pembekuan buah-buahan dan 
sayuran; industri pengolahan sari buah dan sayuran; industri pengolahan dan pengawetan lainnya 
buah-buahan dan sayuran; industri pengolahan susu segar dan krim; industri pengolahan es krim; 
industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok); industri 
pengolahan produk dari susu lainnya; industri tepung campuran dan adonan tepung; industri produk 
roti dan kue; industri sirop; industri makanan dari cokelat dan kembang gula; industri makanan dan 
masakan olahan; industri bumbu masak dan penyedap masakan; industri minuman ringan; industri 
kosmetik termasuk pasta gigi;

(ii) menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar, antara lain sebagai berikut perdagangan 
besar hasil perikanan; perdagangan besar sayuran; perdagangan besar kopi, teh dan kakao; 
perdagangan besar minyak dan lemak nabati; perdagangan besar bahan makanan dan minuman 
hasil pertanian lainnya; perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan; perdagangan besar 
daging dan daging olahan lainnya; perdagangan besar hasil olahan; perdagangan besar susu dan 
produk dairy; perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula; perdagangan besar produk roti; 
perdagangan besar minuman non-alkohol bukan susu; perdagangan besar makanan dan minuman 
lainnya; perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga; perdagangan besar farmasi; 
perdagangan besar kosmetik; perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga 
lainnya ytd; perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya; 
perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
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(iii) menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran, antara lain sebagai berikut perdagangan 
eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/
minimarket; perdagangan eceran hasil peternakan; perdagangan eceran hasil perikanan; perdagangan 
eceran hasil pertanian lainnya; perdagangan eceran minuman tidak beralkohol; perdagangan eceran 
beras; perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya; perdagangan eceran 
kopi, gula pasir dan gula merah; perdagangan eceran daging dan ikan olahan; perdagangan eceran 
makanan lainnya; perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, 
kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama 
di bidang industri dan distribusi produk makanan dan minuman melalui Perusahaan Anak dan jasa 
konsultasi manajemen.

Kantor pusat Perseroan beralamat di Komp. Pertokoan Bintaro Sektor IX Blok E No. 2, Tangerang 
Selatan, Banten 15229.

2. Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal 
Prospektus ini diterbitkan:

Tahun Keterangan
1995 - Perseroan didirikan dengan nama PT Jayamurni Tritunggal.
2016 - Perseroan berganti nama menjadi PT Diamond Food Indonesia.
2017 - Perubahan pemegang saham pengendali menjadi Chen Tsen Nan melalui transaksi pengalihan saham 

(i) dari Astrawati Aluwi kepada Kenneth Chen dan Chen Wai Sioe dan (ii) dari Kwari Aluwi kepada 
Chen Tsen Nan.

- Pengambilalihan saham SKD dan DCS yang dilakukan oleh Perseroan melalui pengalihan (i) saham 
SKD milik Kenneth Chen, Chen Tsen Nan, Chen Wai Sioe dan DCS dan (ii) saham DCS milik Kenneth 
Chen, Chen Tsen Nan dan Chen Wai Sioe kepada Perseroan. Pengalihan ini merupakan pelaksanaan 
pengampunan pajak (tax amnesty) atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun 2015 yang 
dilakukan oleh Kenneth Chen, Chen Tsen Nan, Chen Wai Sioe, DCS, SKD dan Perseroan sesuai 
dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku. Sebagai akibat dari transaksi ini, SKD dan DCS menjadi 
Perusahaan Anak Perseroan.

- Perseroan melalui SKD mendirikan DRI yang bergerak dalam kegiatan usaha minimarket, yang mulai 
beroperasi komersial sejak tahun 2018. 

- Perseroan melalui SKD mendirikan ISC yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar 
mesin, perlengkapan dan perlengkapan lainnya, yang mulai beroperasi komersial sejak tahun 2018.

2018 - Perseroan melakukan penyertaan pada PT NHF Diamond Indonesia yang bergerak dalam bidang industri 
pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas di Indonesia, dengan kepemilikan 
sebesar 49%. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT NHF Diamond Indonesia belum beroperasi 
secara komersial. 

3. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian 
Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai 
berikut:

Tahun 2016

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham. Struktur permodalan dan 
pemegang saham Perseroan pada tahun 2016 adalah sebagaimana dimuat dalam (i) Akta Berita Acara 
PT Jayamurni Tritunggal No. 1 tanggal 7 Januari 1999 yang dibuat di hadapan Jusnita Gunawa, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan 
No.C-10206HT.01.04.TH.99 tanggal 1 Juni 1999 telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah 
No. TDP 100315101981 tanggal 26 April 2000 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Tangerang; 
dan (ii) Akta Berita Acara PT Jayamurni Tritunggal No. 12 tanggal 30 April 2004, dibuat di hadapan 
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Jusnita Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui 
Surat Keputusan No. C-16409 HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 Juni 2004, telah didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan di bawah No. TDP 300315101981 tanggal 7 September 2004 di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Tangerang, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 1 tanggal 6 Juni 2005, 
Tambahan No. 46, yaitu sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 1.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Astrawati Aluwi 125 125.000.000 50,00
Kwari Aluwi 125 125.000.000 50,00

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 250 250.000.000 100,000
Saham dalam Portepel 750 750.000.000

Tahun 2017

(i) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 4 Agustus 2017, dibuat di hadapan 
Emilia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham No. AHU-
AH.01.03-0159763 tanggal 7 Agustus 2017, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-
0096512.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 7 Agustus 2017, para pemegang saham Perseroan telah 
menyetujui pengalihan saham milik Astrawati Aluwi sebanyak 103 saham kepada Kenneth Chen 
dan Chen Wai Sioe masing-masing sebanyak 70 saham dan 33 saham, sehingga struktur permodalan 
dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 1.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Kwari Aluwi 125 125.000.000 50,000
Kenneth Chen 70 70.000.000 28,000
Chen Wai Sioe 33 33.000.000 13,200
Astrawati Aluwi 22 22.000.000 8,800

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 250 250.000.000 100,000
Saham dalam Portepel 750 750.000.000

(ii) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 9 Agustus 2017, dibuat di hadapan 
Emilia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0161988 tanggal 
14 Agustus 2017, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0099832-AH.01.11.TAHUN 
2017 tanggal 14 Agustus 2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham 
milik Kwari Aluwi sebanyak 125 saham kepada Chen Tsen Nan, sehingga struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 1.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 125 125.000.000 50,000
Kenneth Chen 70 70.000.000 28,000
Chen Wai Sioe 33 33.000.000 13,200
Astrawati Aluwi 22 22.000.000 8,800

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 250 250.000.000 100,000
Saham dalam Portepel 750 750.000.000
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(iii) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 11 Oktober 2017, dibuat di hadapan 
Emilia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0180558 tanggal 
13 Oktober 2017, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0128826.AH.01.11.TAHUN 
2017 tanggal 13 Oktober 2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penurunan nilai 
nominal saham dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp500.000 per saham, sehingga struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 2.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 250 125.000.000 50,000
Kenneth Chen 140 70.000.000 28,000
Chen Wai Sioe 66 33.000.000 13,200
Astrawati Aluwi 44 22.000.000 8,800

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 500 250.000.000 100,000
Saham dalam Portepel 1.500 750.000.000

(iv) Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 14 tanggal 17 Oktober 2017, dibuat di hadapan Emilia, S.H., 
Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti 
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0183199 tanggal 
23 Oktober 2017 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0132905.AH.01.11.Tahun 
2017 tanggal 23 Oktober 2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 
satu lembar saham milik Chen Wai Sioe kepada Chen Tsen Nan sebagaimana dinyatakan dalam 
Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 13 tanggal 17 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan 
Emilia, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut berlaku sebagai tanda penerimaan atas 
pembayaran secara lunas atas saham-saham tersebut yang sah, sehingga struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 2.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 251 125.500.000 50,200
Kenneth Chen 140 70.000.000 28,000
Chen Wai Sioe 65 32.500.000 13,000
Astrawati Aluwi 44 22.000.000 8,800

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 500 250.000.000 100,000
Saham dalam Portepel 1.500 750.000.000

(v) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 28 November 2017, dibuat 
di hadapan Emilia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham 
No. AHU-0025101.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 29 November 2017, diberitahukan kepada 
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0195920 tanggal 29 November 2017, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-
0151889.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 November 2017, para pemegang saham Perseroan 
telah menyetujui (a) peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp1.000.000.000 yang terbagi 
atas 2.000 saham masing-masing bernilai nominal Rp500.000, menjadi Rp821.000.000.000 yang 
terbagi atas 1.642.000 saham dan masing-masing bernilai nominal Rp500.000; dan (b) peningkatan 
modal ditempatkan dan disetor secara tunai dari semula sebesar Rp250.000.000 yang terbagi atas 
500 saham dan masing-masing bernilai nominal Rp500.000, menjadi Rp205.250.000.000 yang 
terbagi atas 410.500 saham dan masing-masing bernilai nominal Rp500.000, yang telah diambil 
bagian dan disetor secara tunai oleh masing-masing pemegang saham Perseroan berdasarkan bukti 
setor tertanggal 30 November 2017, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
menjadi sebagai berikut:
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Keterangan Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 1.642.000 821.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 206.071 103.035.500.000 50,200
Kenneth Chen 114.940 57.470.000.000 28,000
Chen Wai Sioe 53.365 26.682.500.000 13,000
Astrawati Aluwi 36.124 18.062.000.000 8,800

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 410.500 205.250.000.000 100,000
Saham dalam Portepel 1.231.500 615.750.000.000

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 
8 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah 
mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010714.AH.01.02.
Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti 
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0194265 tanggal 15 Mei 
2018 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0067825.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Mei 
2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) 
dari Rp500.000 menjadi Rp100, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
menjadi sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 8.210.000.000 821.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 1.030.355.000 103.035.500.000 50,200
Kenneth Chen 574.700.000 57.470.000.000 28,000
Chen Wai Sioe 266.825.000 26.682.500.000 13,000
Astrawati Aluwi 180.620.000 18.062.000.000 8,800

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 2.052.500.000 205.250.000.000 100,000
Saham dalam Portepel 6.157.500.000 615.750.000.000

Tahun 2019

Berdasarkan Akta No. 116/2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai 
nominal saham (stock split) dari Rp100 untuk setiap saham menjadi Rp25 untuk setiap saham, sehingga 
struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan menjadi sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp25 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 32.840.000.000 821.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Chen Tsen Nan 4.121.420.000 103.035.500.000 50,200
Kenneth Chen 2.298.800.000 57.470.000.000 28,000
Chen Wai Sioe 1.067.300.000 26.682.500.000 13,000
Astrawati Aluwi 722.480.000 18.062.000.000 8,800

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 8.210.000.000 205.250.000.000 100,000
Saham dalam Portepel 24.630.000.000 615.750.000.000

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 116/2019 adalah struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham terakhir.
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4. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Dalam melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting, 
yang meliputi persetujuan dan perizinan umum, perpajakan, persetujuan dan perizinan operasional, dan 
persetujuan dan perizinan yang berkaitan dengan linkungan, antara lain:

• Perizinan yang dimiliki oleh Perseroan

No. Nomor, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”) No. 9120507872667 tanggal 26 Agustus 2019, yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan 
Online Single Submission (“OSS”).

- Berlaku selama Perseroan 
menjalankan usahanya

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) tanggal 5 September 2019, yang diterbikan oleh OSS. - Berlaku selama Perseroan 
menjalankan usahanya

3. Surat Keterangan Domisili Usaha (“SKDU”) No. 503/142/EK-BANG tanggal 21 Mei 2019, 
yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Pemerintah 
Kota Tangerang Selatan

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 21 Mei 2020

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) No. 01.699.388.3-411.000 dan Surat Keterangan 
Terdaftar (“SKT”) No. S-14508KT/WPJ.08/KP.1003/2017 tanggal 1 Agustus 2017, yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJB Banten, KPP Pratama 
Pondok Aren.

- Berlaku selama Perseroan 
menjalankan usahanya

• Perizinan yang dimiliki oleh SKD

No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
1. Kantor pusat - NIB No. 8120107910232 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan 

oleh OSS.
- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 

menjalankan usahanya
- SIUP tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 

menjalankan usahanya
- Izin lokasi tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS. - Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 

masa berlaku
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”) No. 373/27.1BU.1/ 

31.72.05.1003/-071.562/e/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan 
oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ancol.

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 14 Juli 2022

- NPWP No. 01.368.275.2-092.000 yang terdaftar pada tanggal 1 April 
2007 dan SKT No. PEM-00188/WPJ.19/KP.0203/ 2012 tanggal 3 April 
2012, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib 
Pajak Besar Dua.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok 
Sebagai Distributor No. 10/SIPT/TDPUD/04/2017 tanggal 25 April 
2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan 
Kementerian Perdagangan.

- Berlaku sampai dengan 
25 April 2022

- Sertifikat Pengimpor / Penampung / Pengedar Daging dan Hasil 
Olahannya No. 93/TN.690/E/04/03 tanggal 16 April 2003 yang 
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal  Bina Produksi  Peternakan, 
Departemen Pertanian.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

2. Kantor cabang 
Surabaya

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 503/176.C/436.7.17/2018 tanggal 20 September 2018; dan 
Tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 470/172/436.9.25.3/2019 tanggal 6 November 2019, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Kecamatan Gunung Anyar, 
Kelurahan Rungkut Menanggal.

- Berlaku sampai dengan  
6 November 2020

- NPWP 01.368.275.2-631.001 tanggal 9 April 2007 dan SKT S-9879KT/
WPJ.28/KP.0603/2017 yang dikeluarkan oleh KPP Madya Surabaya.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- Tanda Daftar Gudang (“TDG”) No. 503/78.B/436.7.21/2018 tanggal 
9 April 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

- Berlaku sampai dengan 
9 April 2023

- Iz in  Lingkungan  No.  660 .1 /1066/Kep/436 .7 .12 /2017  tangga l 
13 November 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Surabaya.

- Berlaku selama tidak ada 
perubahan atas usaha dan/
atau kegiatan dimaksud

3. Kantor cabang 
Bali

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh OSS. - Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku 

- SIUP No. 4789/22-08/DPMPTSP/SIUP-CABANG/XI/2017 tanggal 
9 November 2017 dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan 
oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku
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No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
- SKDP No. 20/SKTU/B.TP/V/2016 tanggal  26 Mei 2016,  yang 

dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Badung,  Kecamatan Kuta, 
Kelurahan Tuban, Kantor Kepala Lingkungan Pesalakan.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-904.001 tanggal 21 Maret 1989 dan SKT 
No. PEM-00152/WPJ.17/ KP.0403/2006 tanggal 10 April 2012 yang 
dikeluarkan oleh KPP Madya Denpasar.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 382/22-08/TDG/DPMPTSP/2018 tanggal 26 Januari 2018 
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

- Berlaku sampai dengan 
26 Januari 2023

- Rekomendasi UKL-UPL No. 660.1/633/LH tanggal 29 Agustus 2011, 
yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Badung.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

4. Kantor cabang 
Balikpapan

- Izin lokasi tanggal 3 September 2018 yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 021-099/17-05/DPMPT/SIUP/PC/III/2018 tanggal 20 Februari 
2018 dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 410/219/SPGN tanggal 3 November 2015, yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, 
Kelurahan Sepinggan.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-721.001 dan SKT No. S-15296KT/WPJ.14/
KP.0103/2019 tanggal 5 November 2019 yang dikeluarkan oleh KPP 
Pratama Balikpapan.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 516.3/001/DPMPT/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 
Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan.

- Berlaku sampai dengan 
31 Januari 2023

- Izin Lingkungan No. 660/88/DLH/UKL-UPL/2017 tanggal 15 Mei 2017, 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Dinas Lingkungan 
Hidup.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

5. Kantor cabang 
Banjarmasin

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS. - Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 138.09/181/KG/2017 tanggal 7 Agustus 2017, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, 
Kelurahan Gambut.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-732.001 tanggal 26 Juni 2012 dan SKT No. PEM- 
02571/WPJ.29/KP.0203/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang keluarkan 
oleh KPP Pratama Banjarbaru.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 1/TDG/BP2T/2015 tanggal 28 Januari 2016 yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Kabupanten Bajar, Badan Koordinasi Penanaman 
Modal dan Pelayanna Perizinan Terpadu.

- Berlaku sampai dengan 
28 Januari 2021

- Izin Lingkungan No. 326 Tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016 
diterbitkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Keputusan Bupati Banjar.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

6. Kantor cabang 
Batam

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 116/BPMPTSP-BTM/Leg/XI/2015 tanggal 20 Oktober 2015 
dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 038/DOM/517/BK/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Kota Batam.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- NPWP No. 01.368.275.2-215.001 dan SKT No. PEM-5263/WPJ.02/
KP.0803/2003 tanggal 6 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh KPP 
Pratama Batam Selatan.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 006/TDG/DPMPTSPBTM/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
1 Maret 2022

- Izin Lingkungan No. 12/IL/DPMPTSP-BTM/II/2017 tanggal 9 Februari 
2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Batam Dinas Lingkungan Hidup.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

7. Kantor cabang 
Cimahi

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP No. 503.7/0014/PM/1046/KPPT/2014 tanggal 30 April 2014 dan 
tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 503/17/Ekbang tanggal 24 April 2014, yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan 
Cibabat.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-421.001 dan SKT No, PEM-090/WPJ.09/ 
KP.0803/2007 tanggal 23 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh KPP 
Pratama Cimahi.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya
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- TDG No. 503.09/0004-Her/495/BPMPTSP/2016 tanggal 31 Maret 2016, 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cimahi Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
14 Maret 2021

- Izin Lingkungan No. 503.15/DL/TL/2017 tanggal 30 Mei 2017 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi Dinas Lingkungan 
Hidup.

- Berlaku selama kegiatan 
industri pengolahan dan 
pengawetan daging  DCS 
berlangsung

8. Kantor cabang 
Cirebon

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan OSS - Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 479/11/Des-SKDU/IX/2019 tanggal 25 September 2019, 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kecamatan 
Kedawung, Kantor Kuwu Kertawinangun.

- Berlaku sampai dengan 
25 September 2020

- NPWP No. 01.368.275.2-416.001 tanggal 22 Desember 1999 dan SKT 
No. PEM-040/WPJ.09/ KP.1003/2002 tanggal 18 April 2002, yang 
dikeluarkan oleh KPP Cirebon.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503/0009.09/DPMPTSP tanggal 8 Juni 2017 yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Kota Cirebon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
8 Juni 2020

- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (“SPPL”) No. 660.1/576/
TL tanggal 12 Mei 2017, yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten 
Cirebon Dinas Lingkungan Hidup.

- Berlaku selama tidak ada 
perubahan atas usaha dan/
atau kegiatan dimaksud

9. Kantor cabang 
Yogyakarta

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP No. 503/063/PM/CAB/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 dan 
tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 07/Kesj/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Pemerintah 
Desa Maguwoharjo.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-542.001 dan SKT No. PEM-375/WPJ.23/
KP.0603/2005 tanggal 28 September 2005, yang dikeluarkan oleh KPP 
Pratama Sleman/KPP Yogyakarta Dua.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503/0148/TDG/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
28 Desember 2020

- Izin Lingkungan No. 660.2/138.3/IL/2017 tanggal 23 November 2017, 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Dinas Lingkungan 
Hidup.

- B e r l a k u  s e l a m a  b e r -
l angsungnya  keg ia t an 
operasional

10. Kantor cabang 
Lampung

- SIUP No. 503/134/IV.07/LS/SIUP/II/DU/2016 tanggal 12 Februari 2016 
dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 471/059/VII.01.09/2017 tanggal 7 Maret 2017, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan 
Natar, Desa Bumisari.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No, 01.368.275.2-325.001 dan SKT No, S-9879KT/WPJ.28/ 
KP.0603/2017 tanggal 31 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama 
Natar.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503/9/IV.17/LS/TDG/III/DU/2019 tanggal 22 Maret 2019, 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
22 Maret 2024

- SPPL No. 660/67/IV.03/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang disahkan 
oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan.

- Berlaku sampai dengan 
berakhirnya usaha

11. Kantor cabang 
Makassar

- Izin lokasi tanggal 3 September 2018 yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 503/0306/SIUPB-P/13/KPAP tanggal 4 Juni 2013 dan tanggal 
5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 503/34/KD/XI/2015 tanggal 13 November 2015, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, 
Kelurahan Daya.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-801 dan SKT No. S-20901KT/WPJ.15/
KP.0103/2019 tanggal 5 November 2019, yang dikeluarkan oleh KPP 
Ujung Pandang.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503/087/TDGB/2018/DPM-PTS tanggal 25 Oktober 2018, 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
25 Oktober 2021
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- Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Gudang Penyimpanan Produk 

Makanan dan Minuman No. 660.2/716/Kep/DLH/III/2017 tanggal 
22 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar Dinas 
Lingkungan Hidup.

- Berlaku selama tidak ada 
perubahan atas usaha dan/
atau kegiatan dimaksud

12. Kantor cabang 
Manado

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP No. 84/18.05-06/PK/XI/2016 – 455/9316/84/SIUP-C/BP2T/
XI/2016 tanggal 20 September 2016 dan tanggal 5 September 2018, 
yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 71.71.08.1009/SK/06/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, yang 
dikeluarkan Pemerintah Kota Manado, Kecamatan Mapanget, Kelurahan 
Kairagi Dua.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-821.001 dan SKT No. S-16428KT/WPJ.16/
KP.0103/2019 tanggal 1 November 2019, yang dikeluarkan oleh KPP 
Pratama Manado.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- Izin Lingkungan No. 09/ILK/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Utara Dinas Lingkungan Hidup.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

13 Kantor cabang 
Mataram

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 23-07/2016-05/06-04/CAB tanggal 24 Mei 2016 dan tanggal 
5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 14/073/III/2015 tanggal 13 Maret 2015, yang dikeluarkan 
oleh Kecamatan Mataran, Kelurahan Pagesangan Timur, Kepala 
Lingkungan Gebang Barat.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-911.001 dan SKT No. S-4784KT/WPJ.31/ 
KP.0103/2015 tanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama 
Mataram Barat.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 516/14/BPMP2T/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram Badan Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
25 Agustus 2021

- Iz in  Lingkungan No.  503/082/TDPLH/DLH/XII /2017 tanggal 
14 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram 
Dinas Lingkungan Hidup.

- Be r l aku  s ama  dengan 
masa  be r l akunya  i z in 
usaha dan/atau kegiatan

14. Kantor cabang 
Medan

- Izin lokasi tanggal 3 September 2018, yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS. - Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 470 – 0070 tanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kota Binjai, Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan 
Tunggurono.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-119 dan SKT No. S-18433KT/WPJ/01/
KP.0103/2019 tanggal 5 November 2019, yang dikeluarkan oleh KPP 
Binjai.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503-3104 tanggal 19 November 2015 yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Kota Bijai Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 
Perdagangan.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- Izin Lingkungan No. 660-53/DPLH/XI/2017 tanggal 2 November 2017 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Binjai Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

15. Kantor cabang 
Padang

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 0002/03.07/CB/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 dan tanggal 
5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 470/141/LPA – III/2016 tanggal 28 Maret 2016, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, Kecamatan Kuranji, 
Kelurahan Pasar Ambacang.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-201.001 tanggal 17 November 1999 dan 
SKT No. PEM-262/WPJ.02/KP.0203/2003 tanggal 13 Mei 200,3 yang 
dikeluarkan oleh KPP Padang.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 005/TDG/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang.

- Berlaku sampai dengan 
25 April 2021

- Izin Lingkungan No. 660/1297/DLHPDG/2017 tanggal 25 Agustus 2017 
dan UKL UPL No 660/401/Pedal-BPDL/IX-2013 tanggal 17 September 
2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang Dinas Lingkungan 
Hidup.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku
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16. Kantor cabang 

Palembang
- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 

menjalankan usahanya
- SIUP No. 503/SIUP.K/4008/KPPT/2014 tanggal 19 Desember 2014 

dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.
- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 

masa berlaku
- SKDP No. 145/139/SKR/2019 tanggal 6 Desember 2019, yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Kecamatan Sukarami.
- Berlaku sampai dengan 

30 Desember 2020
- NPWP No. 01.368.275.2-308.001 tanggal 7 April 2008 dan SKT 

No. PEM-00498/WPJ.03/ KP.0803/2008 tanggal 14 September 2012 
yang dikeluarkan oleh KPP Madya Palembang

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 516/TDG/0002/DPMPTSP-PPK/2018 tanggal 16 Januari 2019 
yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu 
Satu Pintu Kota Palembang.

- Berlaku sampai dengan 
16 Januari 2020

- SPPL No. 660/SPPL/0435/DPMPTSPPPL/2018 tanggal 24 Agustus 
2018 disahkan oleh Pemerintah Kota Palembang Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
berakhirnya usaha

17. Kantor cabang 
Pekanbaru

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 4/CAB/04.01/DPMPTSP/I/PB/2017 tanggal 13 Januari 2017 
dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 47/SKD/RB/XI/2018 tanggal 28 November 2018, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai, 
Kelurahan Rumbai Bukti.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No, 01.368.275.2-211.001 tanggal 29 Januari 1992 dan SKT 
No. S-17238KT/WPJ.02/KP.0303/2019 tanggal 5 November 2019, yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 543/04.01/BTPM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang 
diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Pekanbaru.

- Berlaku sampai dengan 
20 Juni 2021

- SPPL No. 660/DLKH/TL/SPPL/040 tanggal 13 September 2017 
disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pekanbaru.

- Berlaku sampai dengan 
berakhirnya usaha

18. Kantor cabang 
Semarang

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP No. 517/013/11.01/PM-C/1/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan 
tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 478/65/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kota Semarang,  Kecamatan Tugu,  Kelurahan 
Randugarut.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-503.001 tanggal 30 Januari 2013 dan SKT 
No. PEM-0001378ER/WPJ.10/KP.0303/2008 pada tanggal 30 Juni 
2008 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Semarang Barat.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 517/03/11.01/DPMPTSP/TDG/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

- Berlaku sampai dengan 
26 Januari 2023

- UKL-UPL No. 660.1/65/DOKBII/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang 
disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

19. Kantor cabang 
Cikarang Barat
(dahulu Cibitung)

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh OSS. - Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 503/36/S.Ket/Ekbang/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang 
Barat, Desa Danau Indah.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-413.001 tanggal 2 Juni 1999 dan SKT 
No. PEM-00657/WPJ.22/ KP.0203/2012 tanggal 12 April 2012 yang 
dikeluarkan oleh KPP Cikarang Selatan.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503.36/05/BPMPPT/TDG-00/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- Izin Lingkungan No. 503.10/KEP.289/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 
18 Agustus 2017 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan UKL-UPL No. 660.2.1/941/
TL&ADL/BPLH tanggal 18 Oktober 2010 yang disahkan oleh Kepala 
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD
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• Perizinan yang dimiliki oleh DCS

No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
1. Kantor pusat - NIB No. 8120008960533 tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan 

oleh OSS.
- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 

menjalankan usahanya 
- SKDP dengan No. 156/27.1BU.1/31.72.05.1003/-071.562/e/2017 

tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ancol.

- Berlaku sampai dengan 
16 Maret 2022

- NPWP No. 01.022.917.1-046.000 yang terdaftar pada tanggal 9 April 
2007 dan SKT No. PEM-311/WPJ.311/WPJ.21/ KP.0603/2007 tanggal 
5 April 2007, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, KPP 
Wajib Pajak Jakarta Utara.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- NPPKP No. PEM-311/WPJ.21/KP.0603/2007 tanggal 5 April 2007 
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP 
Jakarta Utara, KPP Jakarta Utara.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- Izin Usaha Industri tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- Food Safety System Certification (FSSC) 22000 (Version 4.1) tanggal 
8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh SAI GLOBAL.

- Berlaku sampai dengan 
29 Juni 2021

- Nomor Kontrol Veteriner:
a. Sertifikat No. 1577/1.823.55 diterbitkan tanggal 21 Maret 2012 oleh 

Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Nomor Kontrol 
Veteriner (NKV): UPS317502-007 (Unit Pengolahan Susu).

b. Sertifikat No.134/1.823.55 diterbitkan tanggal 15 Januari 2013 oleh 
Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Nomor Kontrol 
Veteriner (NKV): ID 317502-010 (Pengimpor Daging).

c. Sertifikat No.1607/-1.823.54 diterbitkan tanggal 2 Mei 2007 oleh 
Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Nomor Kontrol 
Veteriner (NKV): ID.317501.11 (Pengimpor/Pengedar Hasil Olahan 
Daging).

d. Sertifikat No. 5867/1.823.55 diterbitkan tanggal 23 Agustus 2017 
oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI 
Jakarta. Nomor Kontrol Veteriner (NKV): IT 317502-008 (Pengimpor 
Telur dan Hasil Olahan).

e. Sertifikat No. 5865/1.823.55 diterbitkan tanggal 23 Agustus 2017 
oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI 
Jakarta. Nomor Kontrol Veteriner (NKV): IS 317502-064 (Pengimpor 
Susu dan Hasil Olahan).

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- Izin Lingkungan No. 207 tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 diterbitkan 
oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi 
Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

- Berlaku selama tidak ada 
perubahan usaha dan/atau 
kegiatan

2. Cabang Bakery - NPWP No. 01.002.917.1-413.002 yang terdaftar pada tanggal 21 Juli 
2008 dan SKT No. PEM-01571/WPJ.22/KP.0203/2008 tanggal 21 Juli 
2008, yang dikeluarkan oleh KPP Wajib Pajak Jawa Barat II.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- SKDP dengan No. 503/22/SKDP-JTW/III/Ekbang tanggal 22 Mei 
2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan 
Cikarang Barat Desa Jatiwangi (Pabrik).

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 22 Mei 2020

- Izin Usaha Industri tanggal 12 September 2018, yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- Rekomendasi UKL-UPL No. 660.2.1/559/TL&ADL/BPLH tanggal 
30 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan 
Hidup Kabupaten Bekasi

- Masa berlaku tidak diatur 
secara khusus

3. Cabang Cibitung 
EE2 - Halmahera

- NPWP No. 01.002.917.1-413.001 yang terdaftar pada tanggal 28 Mei 
2008 dan SKT No. PEM-01398/WPJ.22/KP.0203/2008 tanggal 21 Mei 
2008, yang dikeluarkan oleh KPP Wajib Pajak Jawa Barat II.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- SKDP No. 503/38/S.Ket/Ekbang/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang 
Barat Desa Danau Indah.

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 22 Mei 2020

- Izin Usaha Industri tanggal 12 September 2018, yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- Sertifikat No. 524.3/3/2542-Keswan Kesmavet tanggal 11 September 
2012, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 
untuk Kantor Cabang Halmahera – Blok EE2. Nomor Kontrol Veteriner 
(NKV): UPS-3216071-012 (Usaha Pengolahan Susu).

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- Sertifikat No. 524.3/3/2577-Keswan Kesmavet tanggal 12 September 
2012, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 
untuk Kantor Cabang Halmahera – Blok EE2. Nomor Kontrol Veteriner 
(NKV): ID-3216071-042 (Pengimpor dan Distributor Susu).

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku
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No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
- Izin Lingkungan No. 503.10/Kep.291/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 

18 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Be r l aku  s ama  dengan 
masa  be r l akunya  i z in 
usaha dan/atau kegiatan

- Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 No. 660.3/046/LB3/IV/PPKL/
BPLH/2015 tanggal 22 April 2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Bekasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 22 April 2020

4. Cabang Cimahi - NPWP No. 01.002.917.1-421.001, yang dikeluarkan oleh KPP Wajib 
Pajak Pratama Cimahi.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- SKDP No. 503/0143/SKDP/Yan-Um/2019 tanggal 8 Oktober 2019, yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi Kecamatan Cimahi 
Utara.

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 8 Oktober 2020

- Izin Usaha Industri tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- Sertifikat No.524.3/2963–Keswan Kesmavet tanggal 19 Oktober 
2015, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 
untuk Kantor Cabang Cimahi. Nomor Kontrol Veteriner (NKV): TPD-
3277030-018 (Tempat Pengolahan Daging).

- Berlaku sampai dengan 
22 April 2020.

- Izin Lingkungan No. 503/15/DL/TL/2017 tanggal 30 Mei 2017, 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi Dinas Lingkungan 
Hidup.

- Berlaku selama tidak ada 
perubahan usaha dan/atau 
kegiatan

- Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 No. 503.67/0012/973/
KPPT/2015 tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala 
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Daerah Kota 
Cimahi.

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 20 Januari 2020

- Izin Pembuangan Air Limbah No. 503.24/0007/1605/KPPT/2015 
tanggal 9 Juli 2015 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cimahi Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Berlaku sampai dengan 
9 Juli 2020

- Izin Pengusahaan Air Tanah No. 546.2/581/29.1.02.2d/DPMPTSP/2018 
tanggal 20 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
20 Agustus 2020

• Perizinan yang dimiliki oleh DRI

No. Nomor, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
1. NIB No. 8120219172429 tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  D R I 

menjalankan usahanya
2. SKDP dengan No. 503/24/S.Ket/Ekbang/II/2019 tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan 

oleh Camat Kecamatan Cikarang Barat.
- Berlaku sampai dengan 

13 Maret 2020
3. SIUP Menengah No.503.09/2-0230/DPMPTSP/PM/III/2018 tanggal 21 Maret 2018, yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bekasi.

- B e r l a k u  s e l a m a  D R I 
menjalankan usahanya

4. NPWP No. 82.596.262.4-413.000 yang terdaftar pada tanggal 14 Agustus 2017 dan SKT 
No. S-12535KT/WPJ.22/KP.0203/ 2017 tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Cikarang Selatan.

- B e r l a k u  s e l a m a  D R I 
menjalankan usahanya

5. NPPKP No. S-542PKP/WPJ.22/KP.0203/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, KPP Pratama Cikarang Selatan.

- B e r l a k u  s e l a m a  D R I 
menjalankan usahanya

• Perizinan yang dimiliki oleh ISC

No. Nomor, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
1. NIB No. 9120209151176 tanggal 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  I S C 

menjalankan usahanya
2. SIUP tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh OSS. - B e r l a k u  s e l a m a  I S C 

menjalankan usahanya
3. Izin Lokasi tanggal 6 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh OSS. - Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 

masa berlaku
4. SKDP dengan No. 503/06/S.Ket/Ekbang/IX/2019 tanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Danau Indah.
- Berlaku sampai dengan 

24 Juli 2020
5. NPWP No. 82.585.949.9-413.000 dan SKT No. S-12622KT/ WPJ.22/KP.0203/2017 tanggal 

15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Cikarang 
Selatan.

- B e r l a k u  s e l a m a  I S C 
menjalankan usahanya

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak 
akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.
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5. Perjanjian-perjanjian penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan 
perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung 
kegiatan operasional Grup Diamond, yaitu sebagai berikut:

5.1. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

- Perjanjian-Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 9 April 2018, antara Perseroan dengan masing-masing 
SKD dan DCS. Berdasarkan perjanjian ini, SKD dan DCS dapat memanfaatkan jasa dari Perseroan 
untuk menjalankan fungsi operasional tertentu dari SKD dan DCS, terutama untuk aktivitas-aktivitas 
yang bersifat strategis, antara lain memfasilitasi dan melakukan koordinasi transaksi bisnis tertentu 
dengan pihak ketiga. Jasa-jasa Perseroan dalam perjanjian ini antara lain mencakup jasa (i) penjualan 
dan pemasaran strategis; (ii) sumber daya manusia; (iii) pengembangan bisnis dan komunikasi; 
(iv) rantai pasokan dan fasilitas; dan (v) jasa informasi. Masing-masing perjanjian tersebut efektif 
secara retroaktif sejak tanggal 1 Januari 2017 dan berlaku untuk jangka waktu satu tahun, dan 
seterusnya akan secara otomatis diperpanjang untuk periode yang sama, kecuali apabila salah satu 
pihak mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahu secara tertulis kepada pihak lainnya tidak 
kurang dari tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku periode perjanjian bersangkutan. Nilai 
dari jasa-jasa sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut ialah sebagaimana 
disepakati oleh para pihak di dalamnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini 
masih berlaku efektif dan mengikat para pihaknya.

- Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/DFI/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 yang terakhir diubah berdasarkan 
Addendum I tanggal 30 Desember 2019, antara Perseroan dengan Astrawati Aluwi. Berdasarkan 
perjanjian ini, Astrawati Aluwi selaku pemilik meminjamkan kepada Perseroan suatu bangunan 
pertokoan yang terletak di Komp. Pertokoan Bintaro Sektor IX Blok E No. 2, Pondok Pucung, 
Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Tidak ada biaya untuk pemakaian bangunan tersebut. 
Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2021.

- Perjanjian Distribusi tanggal 7 Desember 2015, antara SKD dengan DCS. Berdasarkan perjanjian ini, 
DCS menunjuk SKD untuk melakukan distribusi dan perdagangan atas seluruh produk makanan dan 
minuman yang diproduksi oleh DCS, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Harga pembelian 
produk DCS oleh SKD ditetapkan oleh DCS dari waktu ke waktu dan SKD berhak untuk menentukan 
sendiri harga jual produk ke pihak ketiga. Perjanjian ini berlaku efektif dari 1 Januari 2016 sampai 
dengan 31 Desember 2016 dan akan seterusnya secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 
satu tahun, kecuali salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis 
kepada pihak lainnya sebelum berakhirnya masa berlaku periode perjanjian bersangkutan.

- Perjanjian Distribusi tanggal 10 Desember 2015 antara SKD dengan PT Indogourmet Selaras (“IGS”). 
Berdasarkan perjanjian ini, IGS menunjuk SKD untuk melakukan distribusi dan perdagangan atas 
seluruh produk makanan, minuman dan produk lainnya yang diimpor dan dimiliki oleh IGS, baik 
di Indonesia maupun diluar Indonesia. Harga pembelian produk IGS oleh SKD ialah sebagaimana 
ditetapkan oleh IGS dari waktu ke waktu. SKD berhak untuk menentukan sendiri harga jual produk 
ke pihak ketiga. Perjanjian ini efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 dan berlaku hingga 31 Desember 
2016, dan seterusnya akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun, kecuali 
apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahu secara tertulis kepada 
pihak lainnya sebelum berakhirnya masa berlaku periode perjanjian bersangkutan. Pada tanggal 
Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para pihaknya.

- Perjanjian sewa menyewa antara pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk digunakan sebagai 
gudang dan/atau kantor, dengan harga sewa sebagaimana ditentukan dalam masing-masing 
perjanjian. Berikut rincian perjanjian sewa menyewa:



68

No. Perjanjian Alamat Objek Sewa Para Pihak Masa Sewa
1. Perjanjian Sewa Menyewa 

No. 6 tanggal 15 Februari 
2018

Jl. Pasir Putih Raya Kavling 
1, Ancol Timur, Keluruhan 
Pademangan Barat, Kecamatan 
Penjaringan, Wilayah Jakarta 
Utara, DKI Jakarta

- DCS sebagai pemilik; dan
- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2018 - 
31 Desember 2020

2. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 7 tanggal 15 Februari 
2018

Jl. Pasir Putih Raya Kavling 
1, Ancol Timur, Keluruhan 
Pademangan Barat, Kecamatan 
Penjaringan, Wilayah Jakarta 
Utara, DKI Jakarta

- DCS sebagai pemilik; dan
- PT Nuansa Alam Abadi 

sebagai penyewa

1 Januari 2018 - 
31 Desember 2020

3. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 8 tanggal 15 Februari 
2018

Jl. Pasir Putih Raya Kavling 
1, Ancol Timur, Keluruhan 
Pademangan Barat, Kecamatan 
Penjaringan, Wilayah Jakarta 
Utara, DKI Jakarta

- DCS sebagai pemilik; dan
- DRI sebagai penyewa

1 Januari 2018 - 
31 Desember 2020

4. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 9 tanggal 15 Februari 
2018

Kawasan Industri MM2100, 
Jl. Halmahera Blok EE 2, 
Cikarang Barat, Desa Danau 
Indah, Kecamatan Cikarang Barat, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

- DCS sebagai pemilik; dan
- DRI sebagai penyewa

1 Januari 2018 - 
31 Desember 2020

5. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 10 tanggal 15 Februari 
2018

Kawasan Industri MM2100, 
Jl. Halmahera Blok EE 2, 
Cikarang Barat, Desa Danau 
Indah, Kecamatan Cikarang Barat, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

- DCS sebagai pemilik; dan
- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2018 - 
31 Desember 2020

6. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 11 tanggal 15 Februari 
2019

Kawasan Industri MM2100, 
Jl. Halmahera Blok EE 2, 
Cikarang Barat, Desa Danau 
Indah, Kecamatan Cikarang Barat, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

- DCS sebagai pemilik; dan
- Perseroan sebagai 

penyewa

1 Januari 2018 - 
31 Desember 2020

7. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 12 tanggal 15 Februari 
2018

Kawasan Industri MM 2100, 
Jl. Irian Blok FF1, Cikarang 
Barat, Desa Danau Indah, 
Kecamatan Cikarang Barat, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

- SKD sebagai pemilik; dan
- DRI sebagai penyewa

1 Januari 2018 - 
31 Desember 2020

8. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 14 tanggal 15 Februari 
2018

Kawasan Industri MM 2100, 
Jl. Irian Blok FF1, Cikarang 
Barat, Desa Danau Indah, 
Kecamatan Cikarang Barat, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

- SKD sebagai pemilik; dan
- ISC sebagai penyewa

1 Januari 2018 - 
31 Desember 2020

9. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 13 tanggal 15 Februari 
2018

Kawasan Industri MM 2100, 
Jl. Irian Blok FF1, Cikarang 
Barat, Desa Danau Indah, 
Kecamatan Cikarang Barat, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

- SKD sebagai pemilik; dan
- IGS sebagai penyewa

1 Januari 2018 - 
31 Desember 2020

10. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 20 tanggal 25 Januari 
2018

Kelurahan Kapasa, Kecamatan 
Biringkanaya, Kotamadya Ujung 
Pandang, Sulawesi Selatan

- DCS sebagai pemilik; dan
- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

11. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 21 tanggal 25 Januari 
2018

Desa Maguwoharjo, Kecamatan 
Depok, Kabupaten Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta

- DCS sebagai pemilik; dan
- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2020

12. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 22 tanggal 25 Januari 
2018

Desa Cibabat, Kecamatan Cimahi, 
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

- Lioe Mie Jin sebagai 
pemilik; dan

- DCS sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

13. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 23 tanggal 25 Januari 
2018

Desa Cibabat, Kecamatan Cimahi, 
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

- Lioe Mie Jin sebagai 
pemilik; dan

- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

14. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 24 tanggal 25 Januari 
2018

Desa Kertawinangun, Kecamatan 
Cirebon Barat, Kabupaten 
Cirebon, Jawa Barat

- Lioe Mie Jin sebagai 
pemilik; dan

- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

15. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 25 tanggal 25 Januari 
2018

Desa Kuta, Kecamatan Kuta, 
Kabupaten Daearah Tingkat II 
Badung, Bali

- Lioe Mie Jin sebagai 
pemilik; 

- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

16. Perjanjian Sewa Menyewa 
No 26 tanggal 25 Januari 
2018

Kecamatan Denpasar Selatan, 
Denpasar, Bali 

- Chen Tsen Nan sebagai 
pemilik; dan

- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

17. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 27 tanggal 25 Januari 
2018

Desa Bumisari, Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatam, 
Lampung

- Chen Tsen Nan sebagai 
pemilik; dan

- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Januari 2021
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No. Perjanjian Alamat Objek Sewa Para Pihak Masa Sewa
18. Perjanjian Sewa Menyewa 

No. 28 tanggal 25 Januari 
2018 

Kecamatan Mataram, Mataram, 
Nusa Tenggara Barat

- Chen Tsen Nan sebagai 
pemilik; dan

- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

19. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 29 tanggal 25 Januari 
2018

Kelurahan Tungguruno, 
Kecamatan Binjai Timur, Binjai, 
Medan, Sumatra Utara

- Chen Tsen Nan sebagai 
pemilik; dan

- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

20. Perjanjian Sewa Menyewa 
No 30 tanggal 25 Januari 
2018

Kelurahan Pasar Ambacang, 
Kecamatan Kuranji, Padang, 
Sumatera Barat

- Chen Tsen Nan sebagai 
pemilik; dan

- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

21 Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 31 tanggal 25 Januari 
2018

Jl. Tanjung Api-Api, Kelurahan 
Sukarami, Kecamatan Sukarami, 
Palembang, Sumatra Selatan

- Chen Tsen Nan sebagai 
pemilik; dan

- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

22. Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 32 tanggal 25 Januari 
2018

Kelurahan Rumbai Bukit, 
Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, 
Kepulauan Riau

- Chen Tsen Nan sebagai 
pemilik; dan

- SKD sebagai penyewa

1 Januari 2017 - 
31 Desember 2019(1)

23. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Perum Borneo Paradiso 
Commercial Area, Kelurahan 
Sepinggan, Kecampatan 
Balikpapan Selatan, Balikpapan, 
Kalimantan Timur 

- SKD sebagai pemilik; dan
- DRI sebagai penyewa 

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

24. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. A. Yani Km. 14.8, Kelurahan 
Gambut, Kecamatan Gambut, 
Kabupaten Banjar, Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan

- SKD sebagai pemilik; dan
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

25. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. Brigjend Darsono No. 8, 
Bypass, Desa Kertawinangun, 
Kecamatan Cirebon Barat, 
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 

- SKD sebagai pemilik; dan 
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

26. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. Ring Road Utara Km 2.2, Desa 
Maguwoharjo, Kecamatan Depok, 
Kabupaten Sleman, Yogyakarta

- SKD sebagai pemilik; dan 
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

27. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. Jendral H. Alamsyah Ratu 
Prawira Negara, Desa Bumisari, 
Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan, Lampung 

- SKD sebagai pemilik; dan 
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

28. Perjanjian Sewa Menywa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. Bung Karno No. 33, Kelurahan 
Pegesangan, Kecamatan Mataram, 
Mataram, Nusa Tenggara Barat

- SKD sebagai pemilik; dan 
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

29. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. Bypass KM 7, Kelurahan Pasar 
Ambacang, Kecamatan Kuranji, 
Padang, Sumatera Barat

- SKD sebagai pemilik; dan 
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

30. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. Tanjung Siapi-Api Km 2, RT 43 
RW 11, Kebun Bunga, Keluarahan 
Sukarami, Kecamatan Sukarami, 
Palembang, Sumatera Selatan

- SKD sebagai pemilik; dan 
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

31. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. Siak Palas II (simpang bingung 
rumbai bukit), Kelurahan Rumbai 
Bukit, Kecamatan Rumbai, 
Pekanbaru, Riau 

- SKD sebagai pemilik; dan 
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

32. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. Tugu Wijaya IV No. 9, 
Kelurahan Randugarut, Kecamatan 
Tugu, Semarang, Jawa Tengah

- SKD sebagai pemilik; dan 
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

33. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. Rungkut Industri III No. 49 A, 
Kelurahan Rungkut Manunggal, 
Kecamatan Rungkut, Surabaya, 
Jawa Timur

- SKD sebagai pemilik; dan 
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

34. Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruangan tanggal 19 Maret 
2018

Jl. Cihanjuang No. 33, Cimahi, 
Desa Cibabat, Kecamatan Cimahi, 
Bandung, Jawa Barat

- SKD sebagai pemilik; dan 
- DRI sebagai penyewa

15 Maret 2018 - 
14 Maret 2021

35. Perjanjian Sewa Menyewa 
tanggal 12 Oktober 2015

Jl. Iskandarsyah II No. 4, 
Melawai, Kebayoran baru, 
Jakarta Selatan

- Chen Wa Tek sebagai 
pemilik; dan

- SKD sebagai penyewa

15 Oktober 2015 - 
15 Oktober 2020

Catatan:
(1) sedang dalam proses perpanjangan.

Total nilai sewa per tahun berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut di atas adalah sebesar 
Rp4,2 miliar.
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Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan 
dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (arm’s 
length).

5.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

• Perjanjian kredit

- Akta Perjanjian Kredit No.76 tanggal 12 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan 
Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Pemberitahuan 
Perpanjangan Jangka Waktu No. 03481 tanggal 5 Desember 2019 antara SKD dengan Bank 
BCA. Berdasarkan perjanjian ini, Bank BCA memberikan (i) fasilitas kredit lokal (rekening 
koran) senilai Rp50.000.000.000; dan (ii) fasilitas multi time loan revolving, bank garansi 
dan standby L/C senilai Rp250.000.000.000 (dengan sublimit bank garansi dan standby L/C 
senilai Rp100.000.000), dengan bunga 9,5% per tahun dan provisi yang wajib dibayarkan 
sebesar 0,05% per tahun. SKD memberikan jaminan dalam bentuk (i) piutang usaha senilai 
Rp225.000.000.000 dan (ii) persediaan barang senilai Rp100.000.000.000. Perjanjian ini 
berlaku dari tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan 12 Desember 2020.

 Selama SKD belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan 
fasilitas kredit belum berakhir, SKD tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut 
ini tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank BCA, antara lain (i) memperoleh pinjaman 
uang/kredit baru/penambahan hutang bank maupun lembaga keuangan lainnya dan/atau 
mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau 
mengagunkan harta kekayaan SKD kepada pihak lain; (ii) meminjamkan uang, termasuk tetapi 
tidak terbatas kepada perusahaan afliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-
hari; dan (iii) apabila SKD berbentuk badan hukum, (a) melakukan peleburan, penggabungan, 
pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; (b) mengubah status kelembagaan; dan (c) mengubah 
susunan pengurus dan pemegang saham.

- SKD menandatangani empat perjanjian dengan Bank Mandiri, sebagai berikut:

(i) Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan Sub Limit Trust Receipt (T/R) 
No. CRO.JKO/0382/NCL/2013 No.19 tanggal 31 Oktober 2013, sebagaimana terakhir 
diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.CMB.CM5/HFO.483/ 
SPPK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, antara SKD dengan Bank Mandiri. Berdasarkan 
perjanjian ini, Bank Mandiri memberikan fasilitas non cash loan dengan limit sebesar 
AS$20.000.000 termasuk sub limit fasilitas T/R LC/SKBDN sebesar AS$15.000.000 
dengan maksimal nilai per T/R sebesar AS$15.000.000 dan/atau T/R Non LC/SKBDN 
sebesar AS$15.000.000 dengan maksimal nilai per T/R sebesar AS$15.000.000. Perjanjian 
ini berlaku dari tanggal 11 November 2019 sampai dengan 10 November 2020.

(ii) Akta Perjanjian Jasa Pelayanan Treasury Line No.CRO.JKO/0383/TL/2013 tanggal 
31 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta, 
sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.CMB.
CM5/HFO.483/SPPK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, antara SKD dengan Bank Mandiri. 
Berdasarkan perjanjian ini, Bank Mandiri memberikan fasilitas treasury line sebesar 
AS$5.000.000 yang bersifat revolving, uncommitted dan advised. Perjanjian ini berlaku 
dari tanggal 11 November 2019 sampai dengan 10 November 2020.

(iii) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO.JKO/0380/KMK/2013 No. 17 tanggal 
31 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta, 
sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit Modal Kerja 
(SPPK) No. CMB.CM5/HFO.483/SPPK/20198 tanggal 3 Oktober 2019, antara SKD dengan 
Bank Mandiri. Berdasarkan perjanjian ini, Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit modal 
kerja rekening koran sebesar Rp150.000.000.000 yang bersifat revolving untuk digunakan 
sebagai tambahan modal kerja usaha perdagangan makanan dan minuman. Perjanjian ini 
berlaku dari tanggal 11 November 2019 sampai dengan 10 November 2020.
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Untuk fasilitas non cash loan sub limit trust receipt (T/R), fasilitas treasury line dan fasilitas 
kredit modal kerja rekening koran di atas, SKD memberikan jaminan dalam bentuk (i) fidusia 
persediaan barang/stock dengan nilai penjaminan sebesar Rp299.050.000.000; (ii) fidusia 
piutang/tagihan dengan nilai penjaminan sebesar Rp125.000.000.000; (iii) satu bidang tanah 
berlokasi di Kawasan Industri MM 2100 Jl. Irian Blok FF-2, Desa Danau Indah, Kecamatan 
Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas 23.000 m2 berdasarkan Serifikat HGB 
(“SHGB”) No.23, SHGB No.121, SHGB No.73 dan SHGB No.122, seluruhnya atas nama SKD.

(iv) Akta Perjanjian Pemberian Fasiltias Non Cash Loan No.RO3.JKO/0182/NCL/2016 No.03 
tanggal 10 November 2016 yang dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta, 
sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.
CM5/HFO.483/SPPK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, antara SKD dengan Bank Mandiri. 
Berdasarkan perjanjian ini, Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit non-cash loan – 2 
(Letter of Credit)/SKBDN untuk SKD sebesar AS$13.000.000 dengan provisi sebesar 0,1% 
per tahun untuk pembukaan LC/SKBDN Sight, Usance dan Usance Payable at Sight dengan 
jangka waktu sesuai dengan underlying penerbitan atau transaksi. Fasilitas kredit tersebut 
bersifat revolving, uncommitted dan advised. Fasilitas kredit ini dapat digunakan oleh 
DCS. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 11 November 2019 sampai dengan 10 November 
2020. SKD dan DCS memberikan jaminan dalam bentuk (i) Cashflow Deficit Guarantee 
dari DCS; dan (ii) fidusia mesin dengan nilai penjaminan sebesar Rp169.663.000.000.

Untuk seluruh fasilitas dari Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank 
Mandiri, maka SKD tidak perkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) menggunakan 
fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagimana dimaksud dalam 
perjanjian kredit; (ii) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau 
penundaan pembayaran hutang; (iii) selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan dari Bank 
Mandiri terlebih dahulu, SKD tidak diperkenankan: (a) melakukan perubahan anggaran dasar 
perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur atau komisaris, permodalan dan 
nilai saham; (b) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan 
perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang telah ada sebelumnya; (c) menggunakan fasilitas 
di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit; 
(d) mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada 
pengadilan untuk menyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang; (e) mengadakan 
transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya 
diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal 
dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar; (f) mengalihkan atau menyerahkan kepada 
pihak lain sebagian atau seluruh hak atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan 
fasilitas kredit SKD; dan (g) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang 
bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.

SKD telah mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri untuk mengesampingkan pembatasan 
yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham serta 
merugikan hak-hak pemegang saham publik terkait pembatasan pembagian dividen berdasarkan 
Surat dari Bank Mandiri No. CMB.CM5/HFO.1125/2019 tanggal 3 Oktober 2019 perihal 
Permohonan Waiver Covenant PT Sukanda Djaya.

• Perjanjian dengan prinsipal merek

SKD memiliki beberapa perjanjian distribusi dengan prinsipal-prinsipal merek melalui surat 
penunjukkan, antara lain sebagai berikut:

- Perjanjian Pengangkatan sebagai Distributor tanggal 9 April 2018, antara SKD dengan LKK. 
Berdasarkan perjanjian ini, LKK menunjuk SKD sebagai distributor dan importir untuk 
produk-produk antara lain oyster sauce, dark soy dan black pepper sauce. Perjanjian ini 
akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu satu tahun kecuali salah satu pihak 
memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak melakukan perpanjangan kepada pihak lainnya 
paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. Pada tanggal Prospektus ini 
diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para pihaknya.
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- Perjanjian Pengangkatan sebagai Distributor tanggal 27 Juli 2017, antara SKD dengan MSI. 
Berdasarkan perjanjian ini, MSI menunjuk SKD sebagai distributor yang bertugas untuk 
menjual produk cokelat MSI yang terdiri dari Snickers dan Dove Milk di wilayah Indonesia 
dengan harga pembelian yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini akan diperpanjang 
secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali salah satu pihak memberikan 
pemberitahuan tertulis untuk tidak melakukan perpanjangan kepada pihak lainnya paling 
lambat tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, 
perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para pihaknya.

- Perjanjian Pengangkatan sebagai Distributor tanggal 1 Desember 2018, antara SKD dengan 
FAL. Berdasarkan perjanjian ini, FAL menunjuk SKD sebagai distributor dan importir untuk 
produknya di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku 
efektif dan mengikat para pihaknya.

- Perjanjian sebagai Distributor tanggal 1 September 2013, antara SKD dengan Hershey 
Singapore Pte. Ltd (“Hershey”). Berdasarkan perjanjian ini, Hershey menunjuk SKD sebagai 
distributor dan importir untuk produknya di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, 
perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para pihaknya.

- Perjanjian Distribusi tanggal 1 September 2013, antara SKD dengan Hormel Foods International 
Corporation (“Hormel”). Berdasarkan perjanjian ini, Hormel memberikan SKD hak eksklusif 
dan izin untuk mengimpor, memasarkan dan mendistribusikan produknya di Indonesia. Pada 
tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para 
pihaknya.

SKD juga telah mengadakan hubungan bisnis dengan pemasok-pemasok lainnya, seperti EVI, 
ABFT, LKK dan MCF melalui surat penunjukan. Berdasarkan surat penunjukan, SKD berhak untuk 
melakukan impor, distribusi atas dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual sehubungan 
dengan produk-produk dari pemasok yang bersangkuntan. Surat penunjukan ini berlaku untuk 
jangka waktu lima tahun. 

• Perjanjian sub-distribusi dan penjualan

Per tanggal 31 Juli 2019, SKD telah mengadakan perjanjian sub-distribusi dengan lebih dari 60 pihak 
ketiga. Sebagian besar perjanjian sub-distribusi tidak memiliki jangka waktu. Seluruh perjanjian 
sub-distribusi hanya untuk penjualan di wilayah Indonesia.

Hak dan kewajiban SKD dalam perjanjian sub-distribusi antara lain meliputi:
a. SKD berhak mengirim dan menyalurkan produk ke outlet atau area-area yang belum dijangkau 

oleh sub-distributor; dan
b. SKD berhak tidak mengirimkan produk kepada sub-distributor, bila sub-distributor belum 

melunasi hutang yang sudah jatuh tempo maksimal 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh 
tempo invoice.

Sedangkan hak dan kewajiban sub-distributor antara lain meliputi:
a. Sub-distributor wajib menjual produk-produk sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh 

SKD yang tercantum dalam daftar harga resmi yang ditandatangani oleh Direksi SKD atau 
pihak yang telah ditunjuk oleh Direksi SKD;

b. Sub-distributor berjanji akan menjaga tingkat persediaan produk dalam gudang paling sedikit 
sebesar volume penjualan rata-rata dua minggu, kecuali ada persetujuan antara SKD dan sub-
distributor;

c. Sub-distributor setuju untuk memberikan, menyiapkan serta mengirim laporan mengenai 
permintaan barang untuk bulan berikutnya yang disebut dengan confirmed monthly order 
tanggal lima di setiap bulannya.

Berdasarkan perjanjian sub-distribusi, SKD berhak setiap waktu untuk mengakhiri perjanjian ini 
yang akan berlaku seketika dengan pemberitahuan tertulis dalam hal (i) distributor tidak memenuhi 
kewajibannya (wanprestasi); (ii) distributor tidak dapat membayar utang-utangnya lagi atau dalam 
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proses dinyatakan bangkrut atau pembayaran utangnya ditunda atau dilikuidasi; dan (iii) distributor 
tidak memenuhi key performance indicator yang telah ditentukan selama dua kuartal berturut-turut.

SKD juga telah mengadakan hubungan bisnis dengan pihak-pihak lainnya yang meliputi hotel, toko 
bakery, jasa katering, restoran cepat saji serta supermarket/minimarket melalui perjanjian dan/atau 
purchase order yang sifatnya berlaku dalam jangka waktu singkat dengan ketentuan yang bervariasi.

• Perjanjian dengan pemasok 
 

- Ovaltine Powder Supply and Manufacturing Agreement tanggal 18 Oktober 2011, sebagaimana 
terakhir diubah tanggal 22 Desember 2016, antara DCS dengan AB Food & Beverages (Thailand) 
Ltd (“ABFT”). Berdasarkan perjanjian ini, DCS bermaksud untuk memproduksi dan menjual 
minuman serbuk cokelat dan susu cokelat di bawah merek Ovaltine. Dalam perjanjian ini, 
ABFT telah mendapatkan izin non-eksklusif dari ABF atas semua nama dagang, merek dagang 
dan merek layanan yang dimiliki, dikembangkan atau diadopsi oleh dan digunakan oleh ABF 
dan/atau ABFT dalam kaitannya dengan produk apakah terdaftar atau tidak (“Merek Dagang”). 
Izin non-eksklusif Merek Dagang tersebut didapatkan oleh ABFT dari ABF untuk DCS, agar 
DCS dapat menggunakan Merek Dagang ABF itu dalam kegiatan produksi, iklan, promosi, 
distribusi dan penjualan produk berdasarkan perjanjian lisensi Merek Dagang pada tanggal 
yang sama dengan perjanjian ini. Dalam perjanjian lisensi Merek Dagang ini, produk-produk 
yang akan dijual, diproduksi, iklan, promosi dan distribusi tidak dicantumkan dalam perjanjian 
ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 dan akan diperbaharui untuk periode 
satu tahun atau periode tertentu lainnya berdasarkan perjanjian bersama secara tertulis antara 
para pihak enam bulan sebelum tanggal kadaluarsa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, 
perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para pihaknya.

- Tetra Pak Plant Care – with Predictable Maintenance Cost Agreement No. 01/TPI-DCS/
MA/2018 tangal 1 Maret 2018, antara DCS dengan Tetra Pak. Berdasarkan perjanjian ini, DCS 
mendapatkan beberapa layanan sehubungan dengan peralatan tertutup. Pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para pihaknya.

- Perjanjian jual beli gas tanggal 1 Maret 2018, antara DCS dengan PT Perusahaan Gas 
Negara Tbk. (”PGN”). Berdasarkan perjanjian ini, DCS membeli gas dengan harga gas yang 
ditentukan sesuai dengan keputusan direksi PGN yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sejak 
tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2023 dan akan diperpanjang secara otomatis 
untuk jangka waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan DCS dan ketersediaan 
gas PGN.

- Perjanjian penjualan, pembelian dan penyaluran tenaga listrik tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana 
terakhir diubah pada tanggal 31 Maret 2011, dan perjanjian penjualan, pembalian dan penyaluran 
tenaga listrik tanggal 26 Juli 2007 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 30 Juli 2007, 
masing-masing perjanjian tersebut antara DCS dengan PT Cikarang Listrindo Tbk. (”CL”). 
Berdasarkan perjanjian-perjanjian ini, DCS dan CL sepakat untuk melakukan penjualan, 
pembelian dan penyaluran tenaga listrik. Perjanjian ini mempunyai masa berlaku yang dimulai 
pada tanggal perjanjian ini dan diperpanjang terus-menerus selama CL mempunyai ijin untuk 
membangkitkan dan menjual tenaga listrik. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian 
ini masih berlaku efektif dan mengikat para pihaknya. 

- Packaging Material Framework Agreement tanggal 15 Juli 2016 antara DCS dengan SIG 
Combibloc Ltd. (”SIGC”). Berdasarkan perjanjian ini, SIGC memberikan sistem lengkap 
untuk pengemasan aseptik minuman dan makanan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, 
perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para pihaknya.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, DCS telah mengadakan hubungan bisnis dengan pemasok-
pemasok lainnya berdasarkan purchase order yang meliputi antara lain dengan PT Berkah Manis 
Makmur, PT GBC Cocoa Indonesia, PT Permata Dunia Sukses Utama dan PT Permata Dunia 
Sukses Utama.
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• Perjanjian Sewa Menyewa

SKD dan DCS menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa sebagai berikut:
 
- Filler Lease Agreement tanggal 15 Juli 2016 antara DCS dengan SIGC. Berdasarkan perjanjian 

ini, SIGC memberikan sistem lengkap untuk pengemasan aseptik minuman dan makanan. Pada 
tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para 
pihaknya.

- Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Januari 2016, antara SKD dengan I Nyoman Jedug, I Ketut 
Sudiarta, I Nyoman Seneng untuk satu unit bangunan ruko di Kelurahan Kuta, Kecamatan 
Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dengan harga sewa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. 
Perjanjian ini berlaku dari tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 14 Maret 2020.

- Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Februari 2018, antara SKD dengan Ivan Ariesta Dwifaya 
untuk sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Bung Karno No. 60, Kelurahan 
Pegesangan, Kecamatan Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan harga sewa 
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Februari 2018 
sampai dengan 31 Januari 2023.

- Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 April 2018, antara SKD dengan Kuncoro Hadi Kusumo 
untuk satu tandon air (penampungan air) yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan 
Gambiran, Desa Yosomulyo Dusun Sidorejo Kulon, dengan harga sewa sebagaimana ditentukan 
dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 1 Mei 2023. 

- Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 13 Agustus 2017 sebagaimana yang telah diubah berdasarkan 
Perubahan ke-1 atas Perjanjian Sewa Menyewa Rumah & Toko (Ruko) tanggal 24 Maret 2018, 
antara SKD dengan Subhan, SE untuk rumah dan toko (Ruko) di Jl. Tamanlanrea Blok M. No.23 
BTP, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan harga sewa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. 
Perjanjian ini berlaku dari tanggal 15 September 2017 sampai dengan 14 September 2019 
dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, 
perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para pihaknya.

• Perjanjian lainnya

- Joint Venture Agreement tanggal 15 Mei 2018, antara DCS dengan NHFDI. Berdasarkan 
perjanjian ini, DCS dan NHFDI telah sepakat untuk mendirikan perusahaan modal patungan 
(joint venture). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku efektif 
dan mengikat para pihaknya.

- Trade Mark License Agreement tanggal 10 November 2011 sebagaimana telah diubah dengan 
Addendum No. 1 tanggal 22 Desember 2016, antara DCS dengan ABF. Berdasarkan perjanjian 
ini, ABF setuju untuk memberi izin non-eksklusif kepada DCS atas penggunaan merek dagang 
milik ABF berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada 
tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku efektif dan mengikat para 
pihaknya.

- CBSA tanggal 11 Juli 2019, antara Perseroan dengan Anderson. Berdasarkan CBSA, Perseroan 
setuju untuk menerbitkan, dan Anderson setuju untuk membeli obligasi yang dapat dikonversi 
dengan jumlah pokok sebesar Rp1.065.000.000.000 yang dapat dikonversi menjadi saham 
dalam Perseroan (convertible bond). CB Anderson tersebut diterbitkan untuk jatuh tempo 
12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan CBSA dan tidak dapat dilunasi lebih awal 
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Anderson. Pelunasan CB Anderson 
hanya dapat dilaksanakan jika Perseroan dan Anderson secara bersama-sama sepakat untuk itu 
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Anderson dengan 
membayar jumlah pokok dan premium pelunasan.
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CB Anderson wajib dikonversi pada tanggal konversi yaitu tanggal yang jatuh pada satu Hari 
Kerja sebelum Tanggal Pencatatan atau tanggal lainnya sebagaimana disepakati para pihak. 
Para pihak sepakat bahwa konversi akan dilakukan pada Tanggal Penjatahan. 

Setiap saat sebelum konversi CB Anderson menjadi saham dalam Perseroan, tanpa persetujuan 
dari Anderson, Perseroan dilarang untuk melakukan apapun yang menyebabkan Anderson 
mendapatkan saham konversi kurang dari 12,234% dari modal saham yang ditempatkan yang 
terdilusi pada Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek. 

Harga konversi CB Anderson ialah nilai dari jumlah pokok CB Anderson dibagi dengan jumlah 
saham konversi, yaitu Rp919 (sembilan ratus sembilan belas Rupiah) setiap saham. CB Anderson 
tidak dapat dikonversi secara sepihak oleh Anderson, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 
tersebut. Saham konversi tersebut sepenuhnya disetor dan bebas dari segala pembebanan dan 
dengan hak-hak yang melekat sesuai anggaran dasar Perseroan.

CB Anderson diterbitkan dengan jaminan gadai atas saham milik pemegang saham Perseroan 
sejumlah 1.395.700.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu) 
saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No 121 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat 
di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan 
Akta No. 114 tanggal 20 September 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pada setiap saat harus berperingkat pari passu antara kewajiban-
kewajiban Perseroan yang dengan jaminan dan berperingkat di atas kewajiban-kewajiban 
Perseroan yang tidak dijamin dan tidak disubordinasi. Gadai saham tersebut akan berakhir 
ketika CB Anderson telah dikonversi menjadi saham dalam Perseroan.

Perjanjian CB Anderson akan secara otomatis berakhir setelah CB Anderson dikonversi menjadi 
saham pada Tanggal Distribusi.

6. Keterangan tentang Aset Tetap

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak 
memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah berupa 30 SHGB dengan total area seluas 
191.117m2, dua Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (“SHMSRS”) dengan total area seluas 
948,07m2, dan dua Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) dengan total area seluas 11.544,369m2, 
yang dipergunakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai kantor pusat, kantor cabang, fasilitas 
produksi dan fasilitas distribusi untuk menjalankan kegiatan usahanya, dengan uraian sebagai berikut:

No.
Nomor Sertifikat 
Tanah/Perjanjian Lokasi Luas (m2) Tanggal Terbit Masa Berlaku

Perseroan
1. SHMSRS No. 7183 TCC Batavia Tower One, 

Jln. KH. Mas Mansyur Lt. 15 No 1503
472,89 6 Maret 2017 19 September 2035

2. SHMSRS No. 7184 TCC Batavia Tower One, 
Jln. KH. Mas Mansyur Lt. 15 No 1505

475,18 6 Maret 2017 19 September 2035

DCS
3. SHGB No. 4582 Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5/B 

Persil No. 1, Kecamatan Pademangan 
Barat, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, 
DKI Jakarta

12.676 12 Juli 2019 11 Juli 2039

4. SHGB No. 157 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

5.183 02 September 2008 24 September 2027

5. SHGB No. 189 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

15.056 21 Mei 2012 22 Mei 2028

6. SHGB No. 72 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

38.936 02 Juni 2004 24 September 2027

7. SHGB No. 20001 Kelurahan Kapasa, Kecamatan 
Biringkanaya, Ujung Pandang, 
Sulawesi Selatan

4.976 08 Desember 1998 31 Desember 2028

8. SHGB No. 00966 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan 
Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

1.205 24 Agustus 2010 10 Agustus 2030
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No.
Nomor Sertifikat 
Tanah/Perjanjian Lokasi Luas (m2) Tanggal Terbit Masa Berlaku

9. SHGB No. 385 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan 
Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

2.999 06 Juni 2002 6 Juli 2032

10. SHGB No. 5 Kelurahan Rungkut Menanggal, 
Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, 
Jawa Timur

1.690  12 Juni 2009 7 Mei 2029

SKD
11. SHGB No. 00352 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang 

Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
10.417 20 Desember 2016 7 Februari 2041

12. SHGB No. 00358 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

2.583 12 Januari 2017 12 Agustus 2041

13. SHGB No. 311 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

5.459 25 September 2013 18 Mei 2040

14. SHGB No. 312 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

6.608 25 September 2013 22 Juli 2028

15. SHGB No. 23(1) Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

18.000 11 April 1998 24 September 2027

16. SHGB No. 73(2) Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

800 10 Juni 2004 24 September 2027

17. SHGB No. 121(3) Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

3.850 15 Mei 2009 24 September 2027

18. SHGB No. 201 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

7.261 24 Agustus 2013 24 September 2027

19. SHGB No. 67 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

11.968 20 Maret 2002 24 September 2027

20. SHGB No. 302 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

8.741 28 Mei 2013 22 Juli 2028

21. SHGB No. 122(4) Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

350 15 Mei 2009 30 September 2028

22. SHGB No. 00223 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

76 27 Desember 2013 30 September 2028

23. SHGB No. 00229 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang 
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

250 28 September 2017 30 September 2028

24. SHGB No. 00122 Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, 
Semarang, Jawa Tengah

2.647 20 Oktober 2008 24 September 2027

25. SHGB No. 00124 Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, 
Semarang, Jawa Tengah

3.653 5 November 2008 24 Juni 2035

26. SHGB No. 639 Kelurahan Rungkut Menanggal, 
Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, 
Jawa Timur

4.515 14 Januari 1991 13 Januari 2040

27. SHGB No. 476 Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, 
Malang, Jawa Timur

4.070 25 Juni 1998 7 Maret 2047

28. SHGB No. 1941 Kelurahana Baloi Permai, Kecamatan 
Nongsa, Batam, Riau

1.288 27 Mei 2003 4 Mei 2030

29 SHGB No. 6 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, 
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

6.000 3 Maret 1998 24 September 2028

30. SHGB No. 12011 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan 
Balikpapan Selatan, Balikpapan, 
Kalimantan Timur

229 22 Januari 2018 24 September 2037

31. SHGB No. 12008 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan 
Balikpapan Selatan, Balikpapan, 
Kalimantan Timur

4.328 28 April 2010 24 September 2017(5)

32. SHGB No. 12009 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan 
Balikpapan Selatan, Balikpapan, 
Kalimantan Timur

5.303 28 April 2010 24 September 2017(5)

33. PPJB tanggal 
20 Juni 2014

Kelurahan Sepinggan, Kecamatan 
Balikpapan Selatan, Balikpapan, 
Kalimantan Timur

384,369 - -

34. PPJB tanggal 
13 Agustus 2016

Desa Tamora B, Kecamatan Tamora, 
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

11.160 - -

Catatan:
(1) Sedang dibebankan berdasarkan (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 582 tanggal 26 November 2013, dibuat di hadapan 

Erlina, S.H., PPAT di Bekasi dan Hak Tanggngan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 12727 tanggal 
11 Desember 2013, dengan nilai tanggungan Rp57.269.421.300 kepada Bank Mandiri; dan (ii) Akta Pemberian Hak 
Tanggungan No. 413 tanggal 15 Desember 2015, dibuat di hadapan Erlina, S.H., PPAT di Bekasi dan Hak Tanggungan 
Peringkat II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 18570 tanggal 28 Desember 2015, dengan nilai tanggungan 
Rp28.253.900.000 kepada Bank Mandiri.
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(2) Sedang dibebankan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 583 tanggal 26 November 2013, dibuat di hadapan 
Erlina, S.H., PPAT di Bekasi dan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 12728 tanggal 
11 Desember 2013, dengan nilai tanggungan Rp2.459.292.313 kepada Bank Mandiri.

(3) Sedang dibebankan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 584 tanggal 26 November 2013, dibuat di hadapan 
Erlina, S.H., PPAT di Bekasi dan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 12725 tanggal 
11 Desember 2013, dengan nilai tanggungan Rp9.900.000.000 kepada Bank Mandiri.

(4) Sedang dibebankan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 585 tanggal 26 November 2013, dibuat di hadapan 
Erlina, S.H., PPAT di Bekasi dan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 12726 tanggal 
11 Desember 2013, dengan nilai tanggungan Rp1.075.940.387 kepada Bank Mandiri.

(5) Sedang dalam proses perpanjangan.

7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup

Kegiatan usaha Grup Diamond yang berhubungan dengan operasional pabrik tunduk pada berbagai 
undang-undang lingkungan hidup terkait dengan polusi, udara dan suara, serta pengelolaan limbah 
berbahaya dan beracun. Meskipun Grup Diamond berkeyakinan telah memenuhi seluruh ketentuan yang 
berlaku dalam segala aspek yang material terkait undang-undang lingkungan hidup, kegiatan usaha Grup 
Diamond akan selalu memiliki risiko dan kewajiban terkait lingkungan hidup dan tidak ada jaminan 
bahwa biaya dan kewajiban yang material tidak akan timbul di masa mendatang. Ketidakmampuan 
Grup Diamond untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dapat 
menganggu kelancaran kegiatan operasional pabrik.

Sesuai dengan peraturan-peraturan lingkungan hidup yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 32 
tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”) 
dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang 
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“PP No. 5/2012”), setiap usaha dan/
atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (“AMDAL”). Selanjutnya, berdasarkan UU Lingkungan Hidup, Grup Diamond 
juga diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 
2012 tentang Izin Lingkungan (“PP No. 27/2012”), perusahaan yang diwajibkan memiliki AMDAL 
(sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2012) wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan merupakan 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan apabila Izin Lingkungan dicabut, maka izin usaha akan 
dibatalkan. Tata cara penyusunan, permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan diatur dalam PP 
No. 27/2012. UU Lingkungan Hidup mewajibkan setiap izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup 
diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU No. 32/2009 ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan pengalihan dalam PP No. 27/2012, dokumen lingkungan (AMDAL) yang 
telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP No. 27/2012 tetap berlaku dan dipersamakan 
sebagai Izin Lingkungan. Dengan demikian, Grup Diamond berkeyakinan bahwa Grup Diamond telah 
mematuhi UU No. 32/2009 dan melakukan pelaporan AMDAL, UPL dan UKL, apabila tidak diperlukan 
Izin Lingkungan. Namun demikian, PP No. 27/2012 mewajibkan Grup Diamond untuk mengajukan 
permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin 
Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, seperti apabila Grup Diamond memutuskan untuk 
memindahkan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau 
bahan penolong atas kegiatan operasional.

Grup Diamond telah melengkapi semua fasilitas produksinya di Indonesia dengan fasilitas pengolahan 
limbah yang diperlukan dan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup secara kontinu selama kegiatan operasional berlangsung. Limbah yang dihasilkan dari 
kegiatan operasional pabrik terutama meliputi pelumas bekas, lampu TL bekas, kemasan bekas, tabung 
freon, kemasan pengawet dan limbah lainnya yang terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (“B3”). 
Grup Diamond melakukan penanganan pembuangan limbah dengan cara antara lain: (i) pengumpulan dan 
penyimpanan limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara Bahan Berbahaya dan Beracun (“TPS B3”) 
dalam waktu maksimal 90 hari; (ii) pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga; dan (iii) pelaporan 
pengelolaan limbah B3 ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kementrian Lingkungan Hidup.

Semua pabrik yang dioperasikan oleh Grup Diamond telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang telah 
disetujui oleh berbagai lembaga pemerintah daerah. Grup Diamond juga memiliki Izin Lingkungan 
yang telah dikeluarkan oleh instansi lingkungan hidup masing-masing wilayah terkait. Seluruh izin-
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izin tersebut akan terus berlaku selama Grup Diamond masih melakukan kegiatan usahanya. Grup 
Diamond juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan secara berkala kepada pihak berwenang yang 
bersangkutan mengenai dampak dari implementasi pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Sampai 
dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Diamond belum pernah melanggar kewajiban untuk 
melakukan pemantauan, pencegahan dan pemeliharan sesuai dengan limbah yang dihasilkan. Apabila 
Grup Diamond melanggar salah satu kewajiban ini, Grup Diamond dapat diwajibkan membayar 
kompensasi kepada pihak yang dirugikan, memulihkan kondisi area yang terganggu dan/atau dapat 
dikenakan sanksi kriminal.

DCS menerima Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PROPER) peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Periode 2016-2017 dan 2017-2018.

Grup Diamond telah mengeluarkan biaya atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebesar 
Rp3,6 miliar, Rp6,9 miliar dan Rp3,3 miliar masing-masing pada tahun 2016, 2017 dan 2018, dan Rp1,9 
miliar untuk periode tujuh bulan pertama yang berakhir pada tahun 2019.

8. Struktur kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan adalah 
sebagai berikut:

Catatan:
(1) Sisa sebesar 0,01% dari SKD dimiliki oleh Chen Tsen Nan.
(2) Sisa sebesar 0,06% dari DCS dimiliki oleh Chen Tsen Nan.
(3) Sisa sebesar 25,00% dari DRI dimiliki oleh Philip Min Lih Chen dan sisa sebesar 5,00% dari DRI dimiliki oleh Melissa 

Agustina.
(4) Sisa sebesar 30,00% dari ISC dimiliki oleh Philip Min Lih Chen.
(5) Sisa sebesar 51,00% dari NHFDI dimiliki oleh NH Foods Ltd.

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Chen Tsen Nan.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Perseroan SKD DCS DRI ISC NHFDI
Dr. Ibrahim Hasan KU K KU - K KU
Ferdinand Sutanto K - - - - -
Lim Beng Lin KI - - - - -
C. Tedjo Endriyarto KI - - - - -
Chen Tsen Nan DU DU K - - D
Philip Min Lih Chen D - DU K D D
Catatan :
KU : Komisaris Utama K : Komisaris D : Direktur
KI : Komisaris Independen DU : Direktur Utama
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9. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 116/2019 , susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir 
pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama  : Dr. Ibrahim Hasan
Komisaris   : Ferdinand Sutanto
Komisaris Independen :  Lim Beng Lin
Komisaris Independen : C. Tedjo Endriyarto

Direksi

Direktur Utama  : Chen Tsen Nan
Direktur    : Philip Min Lih Chen

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS.

Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Dr. Ibrahim Hasan
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama berdasarkan 
RUPSLB Perseroan pada tanggal 20 September 2019. Beliau bergabung dengan 
Grup Diamond sejak tahun 2015 sebagai Komisaris DCS.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur 
PT RGM Indonesia (2005-2009), Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp & Paper 
(2001-2004), Komisaris Independen PT Mandiri Inti Finance Tbk. (1998-1999) 
dan Presiden Direktur PT Hasfarm International (1981-2001). Saat ini, beliau 
juga menjabat sebagai Komisaris DCS, Presiden Komisaris PT Riau Andalan 
Pulp & Paper dan Direktur Agripacific Holdings Ltd.

Memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Electrical Engineering 
dari Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat pada tahun 1974, 
gelar Master of Science dalam bidang Electrical Engineering & Computer 
Science pada tahun 1975, Master of Arts dalam bidang Economics pada tahun 
1978 dan Doctor of Philosophy (PhD) dalam bidang Economics, seluruhnya dari 
University of California, Berkeley, Amerika Serikat, pada tahun 1981.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan; (ii) anggota 
Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.
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Ferdinand Sutanto
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Beliau bergabung dengan Grup Diamond 
sebagai Komisaris Perseroan sejak RUPSLB Perseroan tanggal 20 September 
2019.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Case Team Leader 
dan Konsultan Bain & Company (2013-2016) dan Associate Principia Management 
Group (2008-2011). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Advisory Committee 
Perseroan dan Chief Executive Officer Club Alacarte.

Memperoleh gelar Bachelor of Applied Science  dalam bidang Chemical 
Engineering sebagai kuliah major (major) dan Commerce sebagai kuliah minor 
(minor) dari University of British Columbia, Kanada pada tahun 2008 dan 
gelar Master of Business Administration dalam bidang Finance and Strategic 
Management dari The Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika 
Serikat pada tahun 2013.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan; (ii) anggota 
Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Lim Beng Lin
Komisaris Independen

Warga Negara Singapura, 60 tahun. Beliau bergabung dengan Grup Diamond 
sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak RUPSLB Perseroan tanggal 
20 September 2019.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Board of 
Director ST Electronics (2006-2018), Board Member SPRING, Singapura (2014-
2016), Anggota Komite Finance and Information Technology Sentosa Development 
Corporation (2001-2012) dan Ketua dan Anggota Komite Technology Committee of 
Singapore Chinese Chamber of Commerce & Industry (SCCCI). Saat ini, beliau 
juga menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Electronic Engineering 
dari Birmingham University, Inggris pada tahun 1982 dan gelar Master dalam 
bidang Management Science dari Imperial College, London University, Inggris 
pada tahun 1981.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan; (ii) anggota 
Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.
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C. Tedjo Endriyarto
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Beliau bergabung dengan Grup Diamond 
sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak RUPSLB Perseroan tanggal 
20 September 2019.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Senior Komisaris 
Independen dan Ketua Komite Audit PT Buana Finance Tbk (2013-2018), Auditor 
Inspektorat Jendral Kementrian Keuangan (1994-2014) dan Anggota Komite Audit 
PT Buana Finance Tbk (2005-2013). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Ketua 
Komite Audit Perseroan, Komisaris PT Hayana Citra Katulistiwa dan Komisaris 
Independen PT Asuransi Buana Independent.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari  STIE 
Yayasan Administrasi Indonesia pada tahun 1998 dan gelar Master of Business 
Administration dari Waseda University, Tokyo pada tahun 2004.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan; (ii) anggota 
Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Direksi

Chen Tsen Nan
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama sejak 
tahun Maret 2018, dan diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan pada tanggal 
20 September 2019.

Beliau telah berkarir pada Grup Diamond selama lebih dari 38 tahun. Sebelum 
bergabung dengan Perseroan, beliau pernah berkarir sebagai Audit Manager 
di Price Waterhouse Indonesia (Juli 1980-Desember 1980) dan Staff Auditor 
di Price Waterhouse & Co., New York (1978-1980). Saat ini, beliau juga menjabat 
sebagai Komisaris DCS dan Direktur utama SKD.

Memperoleh gelar Bachelor of Arts and Accounting dari University of Puget 
Sound, Tacoma, Washington, Amerika Serikat pada tahun 1975 dan gelar Master of 
Business dalam bidang finance dan general dari Leonard N. Sterm School of 
Business, New York University, Amerika Serikat pada tahun 1978.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya selain Philip 
Min Lih Chen yang merupakan anak kandung beliau; dan (ii) anggota Komisaris 
lainnya. Beliau memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham Perseroan, 
yaitu Kenneth Chen dan Chen Wai Sioe, yang merupakan saudara kandung beliau 
dan Astrawati Aluwi, yang merupakan istri beliau.
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Philip Min Lih Chen
Direktur

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 
Maret 2018, dan diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan pada tanggal 
20 September 2019.

Beliau bergabung dengan Grup Diamond pada tahun 2009 sebagai Branch 
Development Manager SKD. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah 
berkarir sebagai Capital Market Analyst CRT Capital LLC (2007-2009). Saat ini, 
beliau juga menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis & Food Service dan 
Kepala Divisi Minuman & Peralatan SKD. Beliau juga merupakan pendiri dan 
Direktur Kemitraan Common Grounds.

Memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang administasi bisnis dengan 
konsentrasi pada entrepreneurship dari Babson College, Massachusetts, Amerika 
Serikat pada tahun 2007.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya selain Chen 
Tsen Nan yang merupakan orang tua kandung beliau; dan (ii) anggota Komisaris 
lainnya. Beliau memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham Perseroan, 
yaitu Chen Tsen Nan dan Astrawati Aluwi, yang merupakan orang tua kandung 
beliau, dan Kenneth Chen, dan Chen Wai Sioe, yang merupakan saudara kandung 
dari Chen Tsen Nan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan 
mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

10. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
(Good Corporate Governance) (“Prinsip GCG”) sebagaimana diatur oleh OJK dalam penerapan Prinsip 
GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan OJK. Perseroan telah memiliki 
alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite 
Nominasi dan Remunerasi dan Unit Internal Audit.

10.1. Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas oleh Dewan Komisaris meliputi pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi 
Perseroan. Pada tahun 2018, Dewan Komisaris memberikan advis dan/atau tanggapan dalam pelaksanaan 
berbagai strategi bisnis Grup Diamond, di antaranya implementasi SAP, pembentukan NHFDI dan 
pengembangan Contract Management System.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan 
Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap dua bulan atau setiap waktu 
apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham yang 
bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan rapat bersama 
Direksi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan. Untuk tujuh bulan pertama 
pada tahun 2019, Perseroan belum mengadakan Rapat Dewan Komisaris.

Para anggota Dewan Komisaris diberi gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya 
ditetapkan oleh RUPS. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan 
belum menerima gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya karena baru diangkat pada bulan September 
2019.
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10.2. Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan 
baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Pembagian 
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS atau keputusan Rapat Direksi.

Ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

(i) Direktur Utama
Direktur Utama bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab dalam pengurusan Perseroan 
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Tugas dan 
tanggung jawab Direktur Utama mencakup bidang corporate finance & hubungan investor, corporate 
planning & reporting dan sistem informasi manajemen. Direktur utama juga membawahi unit audit 
internal, sekretaris perusahaan & legal serta sumber daya manusia.

(ii) Direktur
Direktur bertugas untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan pengurusan Perseroan. 
Tugas dan tanggung jawab Direktur mencakup bidang corporate communication dan pengembangan 
bisnis & strategi.

Perseroan memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti berbagai pelatihan dan seminar dalam 
rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para Direktur. Pelatihan dan seminar yang diikuti 
oleh anggota Direksi selama tujuh bulan pertama pada tahun 2019 adalah Balance Scorecard yang 
dilaksanakan PQM Consultants pada bulan Agustus 2019.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-
kurangnya satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau 
lebih anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau 
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris 
secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan. Untuk tujuh bulan pertama pada tahun 
2019, rapat Direksi dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah diselenggarakan masing-
masing sebanyak satu kali dengan tingkat kehadiran 100%.

Para anggota Direksi diberi remunerasi, uang jasa dan tunjangan lainnya, yang dari waktu ke waktu harus 
ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah 
remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan sebesar Rp839,35 juta pada tahun 2018 dan 
Rp761,31 juta untuk tujuh bulan pertama yang berakhir pada tahun 2019. Perseroan mulai membayarkan 
remunerasi kepada Direksi sejak bulan Juni 2018.

10.3. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris 
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Rusleili sebagai Sekretaris 
Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.06/DDIR/X/2019 tanggal 1 Oktober 
2019. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat Komp. Pertokoan Bintaro Sektor IX Blok E No. 2, 
Tangerang Selatan, Banten 15229 dengan no. telepon (021) 6405678, no. faksimili (021) 6452945 dan 
email corporate.secretary@diamond.co.id.

Rusleili, Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Beliau bergabung dengan Grup Diamond sejak tahun 2001. 
Saat ini, beliau menjabat sebagai Executive Assistance untuk Direktur Utama dan Komisaris Utama 
Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktur 
Utama Korea Straw Company, Jatake, Tangerang. Memperoleh gelar Diploma dalam bidang Secretarial 
Practice dari International Correspondence School, Singapura, pada tahun 1980.
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Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

• mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar 
modal;

• memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

• membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web 

Perseroan;
- penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
- penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

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

10.4. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 
23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK 
55/2015”). Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 
Perseroan No. 07/DKOM/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019 tentang Pembentukan Komite Audit dan 
Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : C. Tedjo Endriyarto (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Uraian pengalaman kerja C. Tedjo Endriyarto dapat dilihat pada subbab 
pengurusan dan pengawasan dalam bab ini.

Anggota : Istama Tatang Siddharta

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit 
Perseroan sejak RUPSLB Perseroan tanggal 20 September 2019. Beliau 
saat ini menjabat sebagai Komisaris dan Anggota Komite Nominasi dan 
Remunerasi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., Komisaris Independen dan 
Ketua Komite Audit PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., dan Direktur Utama 
PT Amalgamated Tricor. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Dosen 
Universitas Indonesia dan Managing Partner KAP Siddharta Widjaja & Rekan. 
Memperoleh gelar Doktorandus dalam bidang Akuntansi dari Universitas 
Indonesia pada tahun 1980.

Anggota : Lim Beng Lin (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Uraian pengalaman kerja Lim Beng Lin dapat dilihat pada subbab pengurusan 
dan pengawasan dalam bab ini.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit sesuai dengan POJK 55/2015 yang telah 
ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2019. Piagam Komite Audit 
merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki 
tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

• menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak 
otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi 
keuangan Perseroan;

• menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan 
Perseroan;



85

• memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaaan pendapat antara manajemen 
dan akuntan atas jasa yang diberikan;

• memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang 
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, mendiskusikan rencana 
audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit, menelaah kecukupan pemeriksaan dengan 
mempertimbangkan semua risiko penting dan memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari 
satu Akuntan Publik;

• menelaah perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas 
temuan auditor internal maupun eksternal;

• menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses 
akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan 
keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;

• apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaaan baik oleh Komite sendiri maupun 
dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris 
selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah selesainya laporan;

• menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan 
kepentingan Perseroan, yaitu dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan 
dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat 
eksekutif, dan atau pihak terkait dengan Perseroan;

• membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan 
mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal dan peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan paling kurang dua kali dalam 
satu tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi kepatuhan 
Perseroan;

• memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pemberhentian serta 
penilaian kinerja Kepala Unit Audit Internal (SKAI);

• menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
• melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh 

Direksi.

Sesuai dengan POJK 55/2015, Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh 
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Rapat tambahan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan, termasuk yang dilakukan oleh kelompok 
kerja. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan rapat 
Komite Audit.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris 
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 
Perusahaan Publik (“POJK 34/2014”). Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi 
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 07/DKOM/X/2019 tertanggal 1 Oktober 
2019 tentang Pembentukan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan 
anggota sebagai berikut:

Ketua : Lim Beng Lin (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Uraian pengalaman kerja Lim Beng Lin dapat dilihat pada sub bab pengurusan 
dan pengawasan dalam bab ini.

Anggota : Dr. Ibrahim Hasan (merangkap sebagai Komisaris Utama Perseroan)

Uraian pengalaman kerja Dr. Ibrahim Hasan dapat dilihat pada sub bab 
pengurusan dan pengawasan dalam bab ini.
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Anggota : Robert James Barton

Warga Negara Selandia Baru, 60 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite 
Audit Perseroan sejak RUPSLB Perseroan tanggal 20 September 2019. Sebelum 
bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Non 
Eksekutif Henley Business Development Pte Ltd (1992-2018), Senior Advisor 
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (1993-2002) dan Board Member Vicker-
Ballas, Singapura (1997-2000). Beliau saat ini menjabat sebagai Advisor 
DCS. Memperoleh gelar Fellow dari Chartered Institute of Secretaries & 
Administrators, Inggris dan Companion dari Chartered Management Institute, 
Inggris, pada tahun 1957.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai POJK 34/2014 
yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2019. Piagam 
Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi. 
Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki 
tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

• memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur atas 
remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Laporan Dewan 
Komisaris untuk kemudian disampaikan dan kemudian ditetapkan dalam RUPS;

• membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang 
diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

• memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan Direksi dan 
Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris, dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris;

• membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

• memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

• memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

• melakukan tugas-tugas lain selain yang disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris 
sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan; dan

• dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris dan wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan POJK 34/2014, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat secara 
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 
hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan 
Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan 
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Rapat tambahan dapat juga diselenggarakan sebagaimana dianggap perlu. Sampai dengan tanggal 
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masa jabatan seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa 
jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan para anggota dapat 
diangkat kembali.

10.5. Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 
tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal 
(“POJK 56/2015”). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DKOM/X/2019 tertanggal 
1 Oktober 2019 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Djonatan Frans 
Daniel Manurung sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan.
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Djonatan Frans Daniel Manurung, Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Beliau bergabung dengan Grup 
Diamond pada tahun 2008 dan pernah menjabat berbagai posisi dalam Grup Diamond, antara lain Asisten 
Manajer Internal Audit SKD (2014-2019) dan Supervisor Internal Audit SKD (2008-2014). Sebelum 
bergabung dengan Grup Diamond, beliau pernah menjabat sebagai Senior Auditor KAP Eddy Prakarsa 
Permana & Siddharta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Universitas 
Trisakti, Jakarta pada tahun 2005.

Ketua Audit Internal bertanggung jawab secara administratif kepada Direktur Utama dan secara 
fungsional kepada Dewan Komisaris dan/atau melalui Komite Audit. Auditor internal atau staf personil 
Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Audit Internal.

Perseroan telah menetapkan Piagam Unit Audit Internal sesuai POJK 56/2015 yang telah ditandatangani 
oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 Oktober 2019. Piagam Unit Audit Internal merupakan 
pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal 
memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

• menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
• menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai 

dengan kebijakan Perseroan;
• melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, 

operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
• memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada 

seluruh tingkat manajemen;
• membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan 

Dewan Komisaris;
• memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
• bekerja sama dengan Komite Audit;
• menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
• melaksanakan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.

Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal wajib mengadakan rapat secara berkala 
dan insidentil serta melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau dan 
Komite Audit jika diperlukan. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan 
sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal.

10.6. Upaya Pengelolaan Risiko

Grup Diamond telah menyusun kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menjamin proses 
penanganan risiko (risk response) terlaksana dengan efektif. Kebijakan dan prosedur pengelolaan 
risiko tersebut meliputi pengamanan kekayaan organisasi, delegasi wewenang dan pemisahan fungsi 
serta pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan kegiatan usaha 
Grup Diamond. Secara umum, langkah-langkah utama yang diambil Grup Diamond dalam mengelola 
risiko meliputi (i) identifikasi risiko; (ii) penilaian/analisa dampak risiko; (iii) kuantifikasi dampak 
risiko; dan (iv) metode pengelolaan risiko. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Diamond dihadapkan pada sejumlah risiko sebagaimana 
telah diuraikan pada Bab VI Prospektus ini. Berikut adalah upaya-upaya pengelolaan risiko yang 
dilakukan oleh Grup Diamond:

• Dalam mengelola risiko sebagai perusahaan induk, Perseroan telah menempatkan Direktur dan/atau 
Komisaris di setiap Perusahaan Anak untuk memberikan dukungan dalam hal strategi, operasional 
dan keuangan bagi Perusahaan Anak agar dapat meningkatkan kinerja usahanya. Perseroan 
berkeyakinan keterlibatan Direktur dan/atau Komisaris Perseroan secara aktif dalam kegiatan 
usaha setiap Perusahaan Anak akan membantu untuk menyelaraskan strategi bisnis Perusahaan 
Anak dengan Grup Diamond secara keseluruhan.
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• Dalam mengelola risiko ketergantungan pada prinsipal merek, Grup Diamond berusaha menjaga 
hubungan baik dengan prinsipal merek dan mempertahankan kinerja yang baik sebagai mitra 
distribusi yang dapat diandalkan dan terpercaya. Grup Diamond juga menggunakan pengetahuannya 
yang mendalam mengenai pasar dan selera lokal untuk membantu prinsipal merek dalam beradaptasi 
dengan perubahan permintaan pasar dan terus meningkatkan kapasitas fasilitas gudang dan distribusi 
sehingga dapat mengakomodir semua kebutuhan prinsipal merek. Untuk mengurangi ketergantungan 
terhadap prinsipal merek tertentu, Grup Diamond telah dan akan terus menjalin dan menambah 
kerja sama dengan banyak prinsipal merek.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari melemahnya iklim ekonomi, Grup Diamond melakukan 
review kinerja pendapatan dan analisa permintaan pasar secara reguler. Setiap perubahan permintaan 
pasar yang dapat berdampak merugikan terhadap pendapatan Grup Diamond dapat segera diantisipasi 
dengan melakukan program promosi tambahan dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 
terkait seperti revisi perencanaan produksi dan pembelian bahan baku dan barang jadi.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari depresiasi nilai Rupiah, Grup Diamond memonitor secara 
ketat fluktuasi kurs mata uang asing terhadap Rupiah yang dapat mempengaruhi laba kotor Perseroan 
karena meningkatnya beban pokok penjualan. Grup Diamond juga membuat kontrak kerjasama 
jangka menengah dan jangka panjang dengan pemasok dalam hal penetapan harga transaksi. Apabila 
kurs mata uang asing meningkat sampai batas tertentu, Grup Diamond akan melakukan penyesuaian 
harga jual produk ke konsumen.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari produk cacat, Grup Diamond akan terus meningkatkan 
sistem kontrol terhadap kualitas produk yang diproduksi dan dijual, dan kemampuan karyawan 
untuk meminimalisir kegagalan dalam proses produksi dan penanganan produk dalam rangka 
mempertahankan kualitas produknya. Grup Diamond senantiasa menerapkan pengendalian yang 
ketat dalam setiap tahapan proses dari penyediaan dan penanganan bahan baku hingga produksi dan 
distribusi produk. Standar prosedur operasional Grup Diamond juga telah mengikuti standar mutu 
dan keamanan pangan internasional seperti Sertifikasi ISO 9001:2008 dan FSSC 22000. Lebih 
lanjut, seluruh produk yang diproduksi oleh Grup Diamond telah memperoleh sertifikasi Halal 
dari LPPOM MUI, dan menerima berbagai sertifikasi yang diwajibkan, seperti sertifikasi Standar 
Nasional Indonesia. Dalam hal menerima dan menanggapi masukan dari konsumen, Perseroan juga 
telah membentuk fungsi layanan konsumen.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari peraturan dan perubahan-perubahannya, Grup Diamond 
memiliki tim untuk mengikuti perubahan peraturan dan menganalisis dampak dari peraturan baru 
dan memastikan penerapan perubahan tersebut pada Grup Diamond. Saat ini, Grup Diamond sedang 
dalam proses mengembangkan contract management system yang berfungsi untuk memantau 
validitas berbagai registrasi dan izin yang dipersyaratkan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari pengelolaan persediaan, Grup Diamond memantau 
permintaan pasar, harga dan ketersediaan komoditas secara rutin, dan melakukan perencanaan 
produksi dan pembelian secara hati-hati. Grup Diamond memperkuat mata rantai pasokan dengan 
menjalin kemitraan strategis dengan para pemasok dalam negeri dan luar negeri, memperluas 
diversifikasi pemasok bahan baku dan barang jadi, dan menggunakan substitusi bahan baku tanpa 
mengurangi kualitas dari produk akhir. 

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari kehilangan karyawan yang bekualitas, Grup Diamond 
telah mengembangkan sistem remunerasi berbasis kompetensi dan kinerja yang kompetitif, termasuk 
pemberian bonus dan penghargaan. Sistem remunerasi ini terus disempurnakan agar dapat bersaing 
dengan perusahaan lain. Grup Diamond juga memiliki sistem jenjang karir yang jelas sehingga 
memotivasi karyawan dan meningkatkan loyalitas karyawan.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari penagihan piutang usaha, Grup Diamond menawarkan 
fasilitas kredit dagang secara terbatas kepada pelanggan-pelanggan berdasarkan pola pembayaran 
pelanggan dan analisis kelayakan kredit pelanggan. Hanya pelanggan dengan rekam jejak baik 
yang akan ditawarkan fasilitas kredit dagang. Proses penagihan dan pemantauan piutang usaha saat 
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ini didukung oleh tim collection. Grup Diamond juga sedang mengembangkan sistem web based 
application yang dapat mengotomatisasi proses OTC (order-to-cash) sehingga proses penagihan 
dapat lebih efektif dan efisien.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari pengelolaan siklus konversi kas, Grup Diamond melakukan 
pemantauan piutang usaha dan persediaan secara ketat. Grup Diamond juga melakukan proyeksi 
keuangan secara berkala (harian, mingguan, dan bulanan) sehingga kebutuhan dana dapat diantisipasi 
dengan baik.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari gangguan pasokan listrik, Grup Diamond telah memasang 
pembangkitan cadangan (genset) di setiap gudang penyimpanan bersuhu beku, dingin dan AC dalam 
jejaring distribusi Grup Diamond.

• Dalam mengelola risiko geopolitik dan trade barriers, Grup Diamond memantau setiap indikasi 
terkait geopolitik dan trade barriers sehingga dapat melakukan perencanaan pembelian bahan baku 
dan barang jadi untuk mengantisipasi gangguan pasokan yang mungkin terjadi. Grup Diamond 
juga memiliki kebijakan untuk mempertahankan persediaan untuk beberapa bulan ke depan yang 
dapat melindungi Grup Diamond dari gangguan pasokan.

• Dalam mengelola fluktuasi permintaan musiman seperti pada bulan Ramadhan dan akhir tahun, Grup 
Diamond melakukan rencana pembelian persediaan dan produksi dari beberapa bulan sebelumnya.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari gangguan rantai distribusi, Grup Diamond memiliki 
pusat distribusi dan pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga masalah infrastruktur 
yang terjadi pada wilayah tertentu tidak akan berdampak secara signifikan. Posisi pusat distribusi 
Grup Diamond juga dapat diakses melalui beberapa rute alternatif apabila terjadi kendala akses 
infrastruktur.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari persaingan, Grup Diamond secara terus-menerus memantau 
perkembangan pasar, melakukan inovasi produk guna memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, 
meningkatkan kualitas produk, menjalankan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran, menerapkan 
program efisiensi biaya, serta meningkatkan kualitas layanan konsumen.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari penutupan asuransi, Grup Diamond telah dan akan terus 
memastikan bahwa seluruh aset-asetnya yang material telah diasuransikan berdasarkan situasi yang 
kemungkinan dapat terjadi, seperti kebakaran, banjir, huru hara, dan gempa bumi. Grup Diamond 
juga sudah mengasuransikan persediaan barang dalam perjalanan untuk menutup kerusakan barang 
yang dikirim dari prinsipal ke fasilitas distribusi Grup Diamond dan Grup Diamond ke pelanggan 
akhir baik secara langsung maupun melalui distributor pihak ketiga.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari pihak ketiga untuk memproduksi produk ynag 
didistribusikan, Grup Diamond telah dan akan terus menjalin kerja sama dengan prinsipal merek 
terkemuka yang memiliki sistem kendali mutu yang baik.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari pelaksanaan strategi usaha, Grup Diamond melakukan 
review eksekusi strategi yang sudah ditetapkan secara rutin, sehingga setiap strategi yang tidak 
berjalan sesuai rencana dapat diantisipasi dengan cepat.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari sistem teknologi informasi, Grup Diamond terus melakukan 
investasi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maupun teknologi informasi baru. 
Sebagai contoh, Grup Diamond saat ini sedang mengembangkan sistem Disaster Recovery Plan 
(DRP) untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan terhadap kegiatan usaha Grup Diamond. 
Kinerja platform teknologi Grup Diamond terus dipantau selama 24 jam tujuh hari dalam seminggu.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari merek dagang dan undang-undang hak cipta, Grup 
Diamond telah dan terus melakukan pendaftaran beberapa merek dagang dan hak cipta lainnya 
terkait dengan nama dan logo merek Grup Diamond di Indonesia untuk melindungi reputasi dan 
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merek Grup Diamond. Untuk merek milik prinsipal, Grup Diamond mengkomunikasikan berbagai 
isu dan strategi pengembangan merek dengan prinsipal yang bersangkutan untuk memitigasi 
berbagai risiko rusaknya reputasi merek. Grup Diamond juga akan menuntut pihak lain apabila 
terjadi pelanggaran atas hak kepemilikkan merek Grup Diamond.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari kehilangan satu atau lebih pelanggan signifikan, Grup 
Diamond senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, terutama melalui tim penjualan 
dan layanan pelanggan. Grup Diamond juga terus menambah jumlah pelanggan sehingga Grup 
Diamond tidak ketergantungan pada pelanggan signifikan tertentu. Pada tanggal Prospektus ini 
diterbitkan, tidak ada pelanggan Grup Diamond yang memberikan kontribusi lebih dari 10% dari 
pendapatan Grup Diamond.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari hubungan dengan karyawan Grup Diamond, manajemen 
Grup Diamond terus menjaga hubungan baik dengan serikat buruh melalui berbagai kegiatan dan 
diskusi yang melibatkan kedua pihak. Apabila terjadi masalah dengan karyawan, Grup Diamond 
mengedepankan cara penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari konsolidasi antar pesaing dalam industri distribusi 
makanan, Grup Diamond terus menciptakan nilai tambah kepada pelanggan dengan menawarkan 
jangkauan distribusi yang luas, kualitas layanan yang baik, serta menjadi solusi one-stop shopping. 
Loyalitas pelanggan melalui kemitraan yang sudah berlangsung dari lama dan nilai tambah tersebut 
membuat pesaing tidak mudah untuk merebut pangsa pasar dari Grup Diamond.

• Dalam mengelola risiko yang timbul dari kehilangan sertifikat Halal, Grup Diamond memiliki tim 
quality and assurance yang berfungsi untuk menjaga dan memonitor agar seluruh bahan baku, 
proses produksi, dan aktivitas operasional Grup Diamond sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 
oleh regulator.

• Dalam mengelola risiko yang timbul akibat pembentukan joint venture, Grup Diamond telah 
melakukan studi kelayakan yang meliputi berbagai aspek produk, potensi pasar dan kemitraan. 
Grup Diamond juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penelaahan kontrak dan perjanjian 
kemitraan joint venture agar tidak menimbulkan kerugian bagi Grup Diamond di masa yang akan 
datang.

10.7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Perseroan sedang dalam proses mengembangkan program tanggung jawab sosial. Secara historis, 
kegiatan tanggung jawab Grup Diamond telah difokuskan pada kesejahteraan petani susu dikarenakan 
mereka memiliki peranan penting dalam bisnis Grup Diamond. Grup Diamond melakukan kegiatan 
pelatihan dan program penambahan kapasitas untuk koperasi petani susu yang memasok susu mentah 
kepada Grup Diamond untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kebersihan dan kesejahteraan anggota 
koperasi petani susu.

Grup Diamond rutin memberikan bantuan kemanusiaan melalui Diamond Peduli untuk meringankan 
korban bencana alam dan bencana lainnya. Beberapa kegiatan Diamond Peduli yang dilakukan oleh 
Grup Diamond dalam tiga tahun terakhir meliputi kegiatan sosial di daerah Dusun Trengan Timur, 
Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, aksi cepat tanggap dengan 
memberikan 245 liter air bersih dalam bentuk kemasan di beberapa daerah di Banten dan program 
“senyum kemBALI”, dimana Grup Diamond memberikan kontribusi berupa penyediaan tempat 
penyimpanan makan dalam bentuk kontainer dan freezer untuk mengatasi masalah penyimpanan bahan 
makanan di tempat pengungsian, serta pemberian 5.000 kotak susu bagi anak-anak pengungsi erupsi 
Gunung Agung agar tetap terpenuhi kebutuhan nutrisi yang cukup.

Grup Diamond dari waktu ke waktu juga menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility di bulan 
Ramadhan, seperti acara buka puasa bersama di Yayasan Dulur Salembur, Bekasi pada tahun 2019.
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10.8. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

11. Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan dan keberhasilan Grup Diamond yang berkelanjutan bergantung pada sumber daya manusia 
yang handal dan berkualitas. Untuk itu, salah satu prioritas Grup Diamond adalah mengembangkan 
dan melaksanakan strategi sumber daya manusia yang sejalan dengan kebutuhan usaha di masa kini 
dan mendatang.

Komposisi karyawan

Per tanggal 31 Juli 2019, Grup Diamond memiliki 6.715 orang karyawan (termasuk Komisaris dan 
Direktur), yang terdiri dari 3.544 orang karyawan tetap dan 3.171 orang karyawan kontrak.

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Grup Diamond untuk masing-masing periode:

Tabel komposisi karyawan menurut status

31 Desember 31 Juli
2016 2017 2018 2019

Perseroan
Tetap - - 7 7
Kontrak - - - 1
Jumlah - - 7 8

Perusahaan Anak
Tetap 3.104 3.338 3.455 3.537
Kontrak 2.829 2.697 3.078 3.170
Jumlah 5.933 6.035 6.533 6.707
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Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang jabatan

31 Desember 31 Juli
2016 2017 2018 2019

Perseroan
Komisaris - - 1 1
Direktur - - 2 2
General manager - - 1 1
Manager - - 1 1
Assistant manager 1 1
Supervisor - - 1 1
Jumlah - - 7 7

Perusahaan Anak
Komisaris 4 4 6 6
Direktur 7 7 8 8
General manager 7 5 5 5
Manager 74 66 62 60
Assistant manager 27 28 31 30
Supervisor 256 279 299 319
Assistant supervisor 86 87 103 106
Staf 817 964 1.045 1.081
Pekerja 1.826 1.898 1.896 1.922
Jumlah 3.104 3.338 3.455 3.537

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang pendidikan

31 Desember 31 Juli
2016 2017 2018 2019

Perseroan
Universitas - - 7 7
Jumlah - - 7 7

Perusahaan Anak
Universitas 1.434 1.563 1.554 1.609
SMA 1.670 1.775 1.901 1.928
Jumlah 3.104 3.338 3.455 3.537

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

31 Desember 31 Juli
2016 2017 2018 2019

Perseroan
>50 tahun - - 2 2
41 – 50 tahun - - 1 1
31 – 40 tahun - - 3 3
21 – 30 tahun - - 1 1
Jumlah - - 7 7

Perusahaan Anak
>50 tahun 241 199 177 161
41 – 50 tahun 813 832 821 812
31 – 40 tahun 1.368 1.444 1.442 1.465
21 – 30 tahun 682 863 1.015 1.099
Jumlah 3.104 3.338 3.455 3.537
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Tabel komposisi karyawan berdasarkan aktivitas utama

31 Desember 31 Juli
2016 2017 2018 2019

Perseroan
Operation Support - - 7 8
Jumlah - - 7 8

Perusahaan Anak
Produksi 793 771 827 865
Penjualan dan pemasaran 1.311 1.381 1.479 1.451
Distribusi dan logistik 2.962 2.991 3.255 3.391
Operation Support 867 892 972 1.000
Jumlah 5.933 6.035 6.533 6.707

Tabel komposisi karyawan berdasarkan lokasi

31 Desember 31 Juli
2016 2017 2018 2019

Perseroan
Jawa - - 7 8
Jumlah - - 7 8

Perusahaan Anak
Jawa 4.733 4.805 5.245 5.404
Sumatera 459 512 561 566
Bali 425 401 380 386
Sulawesi 175 183 200 194
Kalimantan 141 134 147 157
Jumlah 5.933 6.035 6.533 6.707

Tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak mempekerjakan tenaga kerja asing dengan 
keterangan sebagai berikut:

No. Nama Jabatan RPTKA KITAS
SKD
1. Norman Yeo Kian Chye General Manager KEP 23160/PPTK/PTA/2019, 

berlaku sampai tanggal 
31 Desember 2020

2C21AM2454AT, berlaku sampai 
tanggal 2 Desember 2020

2. Nares Changsamlee General Manager KEP 23160/PPTK/PTA/2019, 
berlaku sampai tanggal 
31 Desember 2020

2C21E13359-T, berlaku sampai 
tanggal 31 Desember 2020

3. Marco Munscher General Manager KEP 23160/PPTK/PTA/2019, 
berlaku sampai tanggal 
31 Desember 2020

2C21JE0478AT, berlaku sampai 
tanggal 15 Mei 2020

DCS
4. Siah King Teong Planning Manager KEP. 08463/PPTK/PTA/2019,

berlaku sampai dengan tanggal
31 Mei 2020

2C21AM1145-T, berlaku sampai
tanggal 13 April 2020

5. Tung Tien Kuan General Manager KEP. 13108/PPTK/PTA/2019,
berlaku sampai dengan tanggal
30 Juni 2020

2C11AM1584-T, berlaku sampai
tanggal 11 Juli 2020

Catatan:
RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan teretentu yang dilarang 
diduduki tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia No. 228 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.
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Keselamatan dan kesehatan kerja

Grup Diamond berkomitmen terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. 
Grup Diamond memiliki program pelatihan, peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja 
yang disusun untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja. Kebijakan Grup Diamond 
mengharuskan seluruh karyawan mematuhi prosedur-prosedur keselamatan kerja dan kelalaian dalam 
mematuhi prosedur tersebut akan mengakibatkan disiplin, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan 
kerja.

Perjanjian Kerja Bersama

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Grup Diamond memiliki Perjanjian Kerja Bersama 
yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Grup Diamond, hak dan kewajiban karyawan, syarat-syarat 
pekerjaan dan tata tertib perusahaan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman dan 
dinamis antara Grup Diamond dan karyawan. Perjanjian Kerja Bersama Grup Diamond disusun sesuai 
dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan telah mendapatkan pengesahan oleh Direktorat dan Dinas 
Ketenagakerjaan ditempat dimana Grup Diamond mengoperasikan fasilitas produksi dan pusat distribusi. 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Kerja Bersama telah dimiliki oleh SKD dan DCS.

Sarana pendidikan dan pelatihan

Grup Diamond telah memiliki program pendidikan dan pelatihan untuk seluruh karyawan sesuai dengan 
tugas, fungsi dan tanggung jawab karyawan dalam Grup Diamond. Kegiatan pelatihan dimulai dari sejak 
kegiatan orientasi karyawan baru untuk mengenal Grup Diamond. Materi pelatihan mencakup beragam 
topik pelatihan teknis seperti Good Manufacturing Practices, Hazard Analysis Critical Control Points, 
keamanan pangan, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Bahan Beracun Berbahaya 
(B3) dan chemical handling, dan supply chain management. Grup Diamond juga memberikan program 
pelatihan soft skill kepada seluruh karyawan, yang meliputi antara lain problem solving & decision 
making, communication skill, negotiation skill, presentation skills, fundamental leadership dan effective 
teamwork. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Grup Diamond secara internal 
maupun eksternal.

Upah, tunjangan dan sarana kesejahteraan karyawan

Karyawan tetap Grup Diamond mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok, tunjangan seperti 
tunjangan transportasi dan uang makan, serta manfaat tambahan lainnya sesuai dengan jabatan masing-
masing karyawan. Karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah (UMR). Grup Diamond juga mengikutsertakan karyawannya dalam beberapa 
program Pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

DCS dan SKD memiliki serikat pekerja dan membina hubungan yang baik dengan serikat pekerja yang 
ada di kantor pusat maupun kantor cabang. Serikat pekerja merupakan organisasi yang sah mewakili dan 
bertindak untuk dan atas nama seluruh pekerja atau anggota yang mempunyai hubungan kerja dengan 
Grup Diamond. Grup Diamond dan serikat pekerja bertekad untuk terus bekerjasama dalam menciptakan 
ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi terwujudnya Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Untuk 
menunjang tekad tersebut, maka Grup Diamond dan serikat pekerja senantiasa meningkatkan sistem 
komunikasi, koordinasi dan kerjasama.

Seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dikelola oleh divisi sumber daya manusia masing-
masing Perusahaan Anak.

12. Perkara yang Dihadapi Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan 
Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak maupun masing-masing 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-
perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan 
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baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah 
yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang 
berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit dan/
atau menerima somasi yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan 
kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

B. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak 
langsung pada empat Perusahaan Anak dan satu perusahaan asosiasi, sebagai berikut:

No.
Nama 

Perusahaan Kegiatan Usaha(1) Domisili
Tahun 

Pendirian

Tahun 
Operasi 

Komersial
Kepemilikan 

(%)
Perusahaan Anak
1. SKD Distributor dan importir Jakarta Utara 1973 1973 99,99%
2. DCS Industri makanan dan minuman Jakarta Utara 1970 1971 99,94%
3. DRI Minimarket, perdagangan eceran makanan, Bekasi 2017 2018 70,00%(2)

minuman dan tembakau
4. ISC Perdagangan besar mesin dan peralatan Bekasi 2017 2018 70,00%(2)

makanan dan minuman beserta
perlengkapan lainnya

Perusahaan asosiasi
5. NHFDI Industri makanan Bekasi 2018 Belum 49,00%(3)

beroperasi
Catatan:
(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing perusahaan.
(2) kepemilikan secara tidak langsung melalui SKD.
(3) kepemilikan secara tidak langsung melalui DCS.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai SKD dan DCS yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh 
persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan 
konsolidasian Grup Diamond:

1. PT Sukanda Djaya (“SKD”)

a. Riwayat singkat

SKD berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan nama “PT Sukanda Djaya” 
berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.137 tanggal 29 Juni 1973, dibuat di hadapan Abdul 
Latief, Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian SKD”). Akta Pendirian SKD telah memperoleh 
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/61/2 tanggal 21 Februari 
1974, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.81 tanggal 11 Maret 
1974, dan diumumkan dalam BNRI No.10 tanggal 3 Februari 1989, Tambahan No.163.

Anggaran dasar SKD telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat No.5 tanggal 8 Januari 2008, dibuat di hadapan Lindasari Bachroem, S.H., Notaris 
di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan 
Keputusan No.AHU-17130.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 7 April 2008; terdaftar dalam Daftar 
Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No.AHU-0025143.AH.01.09.
Tahun 2008 tanggal 7 April 2008; dan diumumkan dalam BNRI No.48 tanggal 13 Juni 2008, 
Tambahan No.8525.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar SKD dinyatakan di dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.5 tanggal 9 Mei 2019, dibuat 
di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dimana telah dilakukan 
perubahan Pasal 3 anggaran dasar SKD sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan 
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SKD.sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-0029926.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No.AHU-0089258.AH.01.11.Tahun 2019 
tanggal 29 Mei 2019 (“Akta No.5/2019”).

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar SKD, maksud dan tujuan utama SKD adalah perdagangan besar 
bukan mobil dan motor. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKD menjalankan kegiatan 
usaha di bidang perdagangan yang meliputi hasil perikanan; sayuran; kopi, teh dan kakao; 
minyak dan lemak nabati; bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya; daging sapi 
dan daging sapi olahan; daging dan daging olahan lainnya; hasil olahan perikanan; susu dan 
produk susu; gula, coklat dan kembang gula; produk roti; minuman non alkohol bukan susu; 
dan makanan dan minuman lainnya.

c. Perizinan umum dan operasional

Dalam melakukan kegiatan usaha utama, SKD telah memiliki izin-izin umum dan operasional 
yang wajib dipenuhi berdasarkan PP No. 24/2018, Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia No. 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang 
Kebutuhan Pokok, Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 
No. 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau 
Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Berikut daftar izin-izin umum dan operasional yang dimiliki oleh kantor pusat dan kantor 
cabang SKD:

No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
1. Kantor pusat - NIB No. 8120107910232 tanggal 3 September 2018, yang 

dikeluarkan oleh OSS.
- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 

menjalankan usahanya
- SIUP tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh 

OSS.
- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 

menjalankan usahanya
- Izin lokasi tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan 

oleh OSS.
- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 

masa berlaku
- SKDP No. 373/27.1BU.1/31.72.05.1003/-071.562/e/2017 

tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ancol.

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 14 Juli 2022

- NPWP No. 01.368.275.2-092.000 yang terdaftar pada 
tanggal 1 April 2007 dan SKT No. PEM-00188/WPJ.19/
KP.0203/ 2012 tanggal 3 April 2012, yang dikeluarkan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar Dua.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan 
Pokok Sebagai Distributor No. 10/SIPT/TDPUD/04/2017 
tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur 
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat 
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan Kementerian 
Perdagangan.

- Berlaku sampai dengan 
25 April 2022

- Sertifikat Pengimpor / Penampung / Pengedar Daging dan 
Hasil Olahannya No. 93/TN.690/E/04/03 tanggal 16 April 
2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi 
Peternakan, Departemen Pertanian.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

2. Kantor cabang 
Surabaya

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 503/176.C/436.7.17/2018 tanggal 20 September 
2018; danTanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No.470/172/436.9.25.3/2019  tanggal 6 November 
2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, 
Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Menanggal.

- Berlaku sampai dengan  
6 November 2020

- NPWP 01.368.275.2-631.001 tanggal 9 April 2007 dan SKT 
S-9879KT/WPJ.28/KP.0603/2017 yang dikeluarkan oleh 
KPP Madya Surabaya.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya
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No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
- TDG No. 503/78.B/436.7.21/2018 tanggal 9 April 2018, 

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
- Berlaku sampai dengan 

9 April 2023
- Izin Lingkungan No. 660.1/1066/Kep/436.7.12/ 2017 

tanggal 13 November 2017, yang diterbitkan oleh Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

- Berlaku selama tidak ada 
perubahan atas usaha dan/
atau kegiatan dimaksud

3. Kantor cabang 
Bali

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh 
OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku 

- SIUP No. 4789/22-08/DPMPTSP/SIUP-CABANG/XI/2017 
tanggal 9 November 2017 dan tanggal 5 September 2018, 
yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No .  20 /SKTU/B.TP/V/2016  t angga l  26  Mei 
2016, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Badung, 
Kecamatan  Kuta ,  Kelurahan  Tuban,  Kantor  Kepala 
Lingkungan Pesalakan.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-904.001 tanggal 21 Maret 1989 
dan SKT No. PEM-00152/WPJ.17/ KP.0403/2006 tanggal 
10 April 2012 yang dikeluarkan oleh KPP Madya Denpasar.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No .  382 /22 -08 /TDG/DPMPTSP/2018  t angga l 
26 Januari  2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Badung.

- Berlaku sampai dengan 
26 Januari 2023

- Rekomendas i  UKL-UPL No.  660 .1 /633/LH tangga l 
29 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Badung.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

4. Kantor cabang 
Balikpapan

- Izin lokasi tanggal 3 September 2018 yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 021-099/17-05/DPMPT/SIUP/PC/III/2018 tanggal 
20 Februari 2018 dan tanggal 5 September 2018, yang 
dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 410/219/SPGN tanggal 3 November 2015, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, Kecamatan 
Balikpapan Selatan, Kelurahan Sepinggan.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-721.001 dan SKT No. S-15296KT/
WPJ.14/KP.0103/2019 tanggal 5 November 2019 yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama Balikpapan.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 516.3/001/DPMPT/2018 tanggal 31 Januari 2018 
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, Pemerintah Kota 
Balikpapan.

- Berlaku sampai dengan 
31 Januari 2023

- Izin Lingkungan No. 660/88/DLH/UKL-UPL/2017 tanggal 
15 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota 
Balikpapan Dinas Lingkungan Hidup.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

5. Kantor cabang 
Banjarmasin

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 138.09/181/KG/2017 tanggal 7 Agustus 2017, 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, 
Kecamatan Gambut, Kelurahan Gambut.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-732.001 tanggal 26 Juni 2012 dan 
SKT No. PEM-02571/WPJ.29/KP.0203/2013 tanggal 26 Juni 
2013 yang keluarkan oleh KPP Pratama Banjarbaru.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 1/TDG/BP2T/2015 tanggal 28 Januari 2016 yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupanten Bajar, Badan 
Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanna Perizinan 
Terpadu.

- Berlaku sampai dengan 
28 Januari 2021

- Izin Lingkungan No. 326 Tahun 2016 tanggal 2 Februari 
2016 d i te rb i tkan  o leh  Provins i  Kal imantan  Sela tan 
Keputusan Bupati Banjar.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

6. Kantor cabang 
Batam

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No.  116/BPMPTSP-BTM/Leg/XI/2015 tanggal 
20 Oktober 2015 dan tanggal 5 September 2018, yang 
dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 038/DOM/517/BK/II/2017 tanggal 7 Februari 
2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, 
Kecamatan Kota Batam.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya
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No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
- NPWP No. 01.368.275.2-215.001 dan SKT No. PEM-

5263/WPJ.02/KP.0803/2003 tanggal 6 Februari 2003 yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama Batam Selatan.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No.  006/TDG/DPMPTSPBTM/III /2017 tanggal 
1 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
1 Maret 2022

- Izin Lingkungan No. 12/IL/DPMPTSP-BTM/II/2017 tanggal 
9 Februari 2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Batam Dinas Lingkungan 
Hidup.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

7. Kantor cabang 
Cimahi

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP No. 503.7/0014/PM/1046/KPPT/2014 tanggal 30 April 
2014 dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 503/17/Ekbang tanggal 24 April 2014, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Kecamatan 
Cimahi Utara, Kelurahan Cibabat.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-421.001 dan SKT No, PEM-090/
WPJ.09/ KP.0803/2007 tanggal 23 Februari 2007 yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama Cimahi.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503.09/0004-Her/495/BPMPTSP/2016 tanggal 
31 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota 
Cimahi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
14 Maret 2021

- Izin Lingkungan No. 503.15/DL/TL/2017 tanggal 30 Mei 
2017 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi Dinas 
Lingkungan Hidup.

- Berlaku selama kegiatan 
industri pengolahan dan 
pengawetan daging  DCS 
berlangsung

8. Kantor cabang 
Cirebon

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan OSS. - Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 479/11/Des-SKDU/IX/2019 tanggal 25 September 
2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, 
Kecamatan Kedawung, Kantor Kuwu Kertawinangun.

- Berlaku sampai dengan 
25 September 2020

- NPWP No. 01.368.275.2-416.001 tanggal 22 Desember 
1999 dan SKT No. PEM-040/WPJ.09/ KP.1003/2002 tanggal 
18 April 2002, yang dikeluarkan oleh KPP Cirebon.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503/0009.09/DPMPTSP tanggal 8 Juni 2017 yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
8 Juni 2020

- Surat  Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (“SPPL”) 
No. 660.1/576/TL tanggal 12 Mei 2017, yang disetujui oleh 
Pemerintah Kabupaten Cirebon Dinas Lingkungan Hidup.

- Berlaku selama tidak ada 
perubahan atas usaha dan/
atau kegiatan dimaksud

9. Kantor cabang 
Yogyakarta

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018, yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP No. 503/063/PM/CAB/XII/2017 tanggal 20 Desember 
2017 dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 07/Kesj/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Kecamatan 
Depok, Pemerintah Desa Maguwoharjo.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-542.001 dan SKT No. PEM-375/
WPJ.23/KP.0603/2005 tanggal 28 September 2005, yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama Sleman/KPP Yogyakarta Dua.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503/0148/TDG/XII/2017 tanggal 28 Desember 
2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
28 Desember 2020

- I z in  L ingkungan  No .  660 .2 /138 .3 / IL /2017  t angga l 
23 November 2017, yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Sleman Dinas Lingkungan Hidup.

- B e r l a k u  s e l a m a  b e r -
l angsungnya  keg ia t an 
operasional

10. Kantor cabang 
Lampung

- SIUP No. 503/134/IV.07/LS/SIUP/II/DU/2016 tanggal 
12 Februari 2016 dan tanggal 5 September 2018, yang 
dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 471/059/VII.01.09/2017 tanggal 7 Maret 2017, 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung 
Selatan, Kecamatan Natar, Desa Bumisari.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku
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No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
- NPWP No, 01.368.275.2-325.001 dan SKT No, S-9879KT/

WPJ.28/  KP.0603/2017 tanggal  31  Mei  2017,  yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama Natar.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No.  503/9/IV.17/LS/TDG/III /DU/2019 tanggal 
22 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
22 Maret 2024

- SPPL No. 660/67/IV.03/2016 tanggal 22 Februari 2016, 
yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan

- Berlaku sampai dengan 
berakhirnya usaha

11. Kantor cabang 
Makassar

- Izin lokasi tanggal 3 September 2018 yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP No. 503/0306/SIUPB-P/13/KPAP tanggal 4 Juni 2013 
dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 503/34/KD/XI/2015 tanggal 13 November 
2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, 
Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Daya.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-801 dan SKT No. S-20901KT/
WPJ.15/KP.0103/2019 tanggal 5 November 2019, yang 
dikeluarkan oleh KPP Ujung Pandang.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- T D G  N o .  5 0 3 / 0 8 7 / T D G B / 2 0 1 8 / D P M - P T S  t a n g g a l 
25 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota 
Makassar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
25 Oktober 2021

- I z i n  L i n g k u n g a n  R e n c a n a  P e m b a n g u n a n  G u d a n g 
Penyimpanan Produk Makanan dan Minuman No. 660.2/716/
Kep/DLH/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Kota Makassar Dinas Lingkungan Hidup.

- Berlaku selama tidak ada 
perubahan atas usaha dan/
atau kegiatan dimaksud

12. Kantor cabang 
Manado

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 84/18.05-06/PK/XI/2016 -455/9316/84/SIUP-C/
BP2T/XI/2016 tanggal 20 September 2016 dan tanggal 
5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 71.71.08.1009/SK/06/I/2017 tanggal 25 Januari 
2017 ,  yang  d ike lua rkan  Pemer in tah  Kota  Manado , 
Kecamatan Mapanget, Kelurahan Kairagi Dua.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-821.001 dan SKT No. S-16428KT/
WPJ.16/KP.0103/2019 tanggal 1 November 2019, yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama Manado.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- Izin Lingkungan No. 09/ILK/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 
30 April 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Minahasa Utara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Kabupaten Minahasa 
Utara Dinas Lingkungan Hidup.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

13. Kantor cabang 
Mataram

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP No. 23-07/2016-05/06-04/CAB tanggal 24 Mei 2016 
dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No.  14/073/I I I /2015 tanggal  13  Maret  2015, 
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mataran, Kelurahan 
Pagesangan Timur, Kepala Lingkungan Gebang Barat.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-911.001 dan SKT No. S-4784KT/
WPJ.31/  KP.0103/2015 tanggal  22  Ju l i  2015 ,  yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama Mataram Barat.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 516/14/BPMP2T/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 
2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
25 Agustus 2021

- Izin Lingkungan No. 503/082/TDPLH/DLH/XII/2017 
tanggal 14 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Kota Mataram Dinas Lingkungan Hidup.

- Be r l aku  s ama  dengan 
masa  be r l akunya  i z in 
usaha dan/atau kegiatan

14. Kantor cabang 
Medan

- Izin lokasi tanggal 3 September 2018, yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 470 – 0070 tanggal 20 Januari 2017, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, Kecamatan Binjai 
Timur, Kelurahan Tunggurono.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku
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No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
- NPWP No. 01.368.275.2-119 dan SKT No. S-18433KT/

WPJ/01/KP.0103/2019 tanggal 5 November 2019, yang 
dikeluarkan oleh KPP Binjai.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503-3104 tanggal 19 November 2015 yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bijai Dinas Koperasi, 
UKM dan Perindustrian Perdagangan.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- Izin Lingkungan No.  660-53/DPLH/XI/2017 tanggal 
2 November 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota 
Binjai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

15. Kantor cabang 
Padang

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 0002/03.07/CB/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 
dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 470/141/LPA – III/2016 tanggal 28 Maret 2016, 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, Kecamatan 
Kuranji, Kelurahan Pasar Ambacang.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-201.001 tanggal 17 November 
1999 dan SKT No. PEM-262/WPJ.02/KP.0203/2003 tanggal 
13 Mei 200,3 yang dikeluarkan oleh KPP Padang.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 005/TDG/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 23 April 
2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang.

- Berlaku sampai dengan 
25 April 2021

- Izin Lingkungan No. 660/1297/DLHPDG/2017 tanggal 
25 Agustus 2017 dan UKL UPL No 660/401/Pedal-BPDL/
IX-2013 tanggal 17 September 2017 yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Kota Padang Dinas Lingkungan Hidup.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

16. Kantor cabang 
Palembang

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- SIUP No. 503/SIUP.K/4008/KPPT/2014 tanggal 19 Desember 
2014 dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 145/139/SKR/2019 tanggal 6 Desember 2019, 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, 
Kecamatan Sukarami.

- Berlaku sampai dengan  
5 Desember 2020

- NPWP No. 01.368.275.2-308.001 tanggal 7 April 2008 
dan SKT No. PEM-00498/WPJ.03/ KP.0803/2008 tanggal 
14 September 2012 yang dikeluarkan oleh KPP Madya 
Palembang.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 516/TDG/0002/DPMPTSP-PPK/2018 tanggal 16 
Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
16 Januari 2020

- SPPL No. 660/SPPL/0435/DPMPTSPPPL/2018 tanggal 
24 Agustus 2018 disahkan oleh Pemerintah Kota Palembang 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
berakhirnya usaha

17. Kantor cabang 
Pekanbaru

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP No. 4/CAB/04.01/DPMPTSP/I/PB/2017 tanggal 
13 Januari 2017 dan tanggal 5 September 2018, yang 
dikeluarkan oleh OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 47/SKD/RB/XI/2018 tanggal 28 November 
2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, 
Kecamatan Rumbai, Kelurahan Rumbai Bukti.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No, 01.368.275.2-211.001 tanggal 29 Januari 1992 
dan SKT No. S-17238KT/WPJ.02/KP.0303/2019 tanggal 
5 November 2019, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama 
Pekanbaru Senapelan.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 543/04.01/BTPM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 
yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

- Berlaku sampai dengan 
20 Juni 2021

- SPPL No. 660/DLKH/TL/SPPL/040 tanggal 13 September 
2017 disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah 
Kota Pekanbaru.

- Berlaku sampai dengan 
berakhirnya usaha

18. Kantor cabang 
Semarang

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP No. 517/013/11.01/PM-C/1/2017 tanggal 27 Januari 
2017 dan tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh 
OSS.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku
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No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
- SKDP No. 478/65/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Kecamatan 
Tugu, Kelurahan Randugarut.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-503.001 tanggal 30 Januari 2013 
dan SKT No. PEM-0001378ER/WPJ.10/KP.0303/2008 pada 
tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama 
Semarang Barat.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 517/03/11.01/DPMPTSP/TDG/I/2018 tanggal 
26 Januari  2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Semarang.

- Berlaku sampai dengan 
26 Januari 2023

- UKL-UPL No. 660.1/65/DOKBII/I/2013 tanggal 15 Januari 
2013 yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup 
Kota Semarang.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

19. Kantor cabang 
Cikarang Barat 
(dahulu Cibitung)

- Izin lokasi tanggal 5 September 2018 yang diterbitkan oleh 
OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya 

- SIUP tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh OSS. - Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- SKDP No. 503/36/S.Ket/Ekbang/VII/2018 tanggal 30 Juli 
2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, 
Kecamatan Cikarang Barat, Desa Danau Indah.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- NPWP No. 01.368.275.2-413.001 tanggal 2 Juni 1999 
dan SKT No. PEM-00657/WPJ.22/ KP.0203/2012 tanggal 
12 April 2012 yang dikeluarkan oleh KPP Cikarang Selatan.

- B e r l a k u  s e l a m a  S K D 
menjalankan usahanya

- TDG No. 503.36/05/BPMPPT/TDG-00/VI/2013, tanggal 
14 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Bekasi.

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- Izin Lingkungan No. 503.10/KEP.289/DPMPTSP/VIII/2017 
tanggal 18 Agustus 2017 diterbitkan oleh Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dan UKL-UPL No. 660.2.1/941/TL&ADL/BPLH tanggal 
18 Oktober  2010 yang disahkan oleh Kepala Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

- Berlaku sama dengan izin 
usaha SKD

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.14 tanggal 27 Oktober 2011, dibuat 
di hadapan Lindasari Bachroem, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana 
telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-59275.AH.01.02.Tahun 
2011 tanggal 2 Desember 2011; terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh 
Menkumham di bawah No. AHU-0098241.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011, 
dan diumumkan pada BNRI No. 12 tanggal 8 Februari 2013, dan (ii) Akta Risalah Rapat No.15 
tanggal 15 Agustus 2017, dibuat oleh Emilia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana dimuat dan 
dinyatakan lebih lanjut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 27 September 
2017, dibuat di hadapan Emilia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan 
kepada Menkumham yang dibuktikan dengan surat No. AHU-AH.01.03-0180562 tanggal 
13 Oktober 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan; dan terdaftar 
dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No. AHU-0128834.
AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 13 Oktober 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham SKD pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp100.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 7.000 700.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Perseroan 6.999 699.900.000 99,99
Chen Tsen Nan 1 100.000 0,01

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 7.000 700.000.000 100,00
Saham dalam Portepel - -

Perseroan melakukan penyertaan secara langsung di SKD pada tahun 2017.
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e. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta No. 5/2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKD pada 
tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Dr. Ibrahim Hasan

Direksi
Direktur Utama : Chen Tsen Nan
Direktur : Nurmaja Djohari
Direktur : Martini Darmadi
Direktur : Melissa Agustina

f. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting SKD dan perusahaan anak SKD 
yang bersumber dari paket pelaporan grup konsolidasian SKD dan perusahaan anak SKD pada 
tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Paket pelaporan 
grup konsolidasian SKD dan perusahaan anak SKD tersebut yang tidak tercantum dalam 
Prospektus ini, namun tercakup dalam laporan keuangan konsolidasian Grup Diamond pada 
tanggal dan periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of the KPMG network 
of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative) berdasarkan 
standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian.

Ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Juli

2016 2017 2018 2019
Total aset 2.207.179 2.771.002 3.069.812   3.072.415 
Total liabilitas 898.197 1.187.493 1.292.438   1.157.741 
Total ekuitas 1.308.982 1.583.509 1.777.374   1.914.674 

Total aset SKD dan perusahaan anak SKD dari 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Juli 2019 
mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan persediaan dan piutang 
usaha seiring dengan pertumbuhan usaha SKD dan Perusahaan Anak SKD. Di samping itu, 
hasil revaluasi tanah juga mempengaruhi kenaikan total aset SKD.

Total liabilitas SKD dan perusahaan anak SKD dari 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Juli 
2019 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan utang bank dan 
utang usaha SKD.

Total ekuitas SKD dan perusahaan anak SKD dari 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Juli 
2019 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh akumulasi laba SKD dan 
Perusahaan Anak SKD.

Ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember
Periode tujuh bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

Pendapatan 4.820.791 5.317.051 6.236.161 3.535.128 3.902.181 
Laba operasi 240.756 296.344 313.356 151.702 208.756 
Laba 189.059 221.181 217.282 104.169 144.326 
Jumlah penghasilan komprehensif 182.027 412.637 228.115 111.848 137.302 
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Pendapatan SKD dan perusahaan anak SKD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 
mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada segmen 
produk bermerek, baik merek milik Grup Diamond maupun merek prinsipal. Pendapatan SKD 
dan perusahaan anak SKD untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 juga mengalami tren kenaikan yang secara 
umum disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan pada segmen produk bermerek milik Grup 
Diamond. Sejalan dengan kenaikan tersebut, laba tahun berjalan SKD dan perusahaan anak 
SKD dan jumlah penghasilan komprehensif SKD dan perusahaan anak SKD untuk masing-
masing periode tersebut turut meningkat. Kenaikan jumlah penghasilan komprehensif pada 
tahun 2017 juga disebabkan oleh revaluasi aset tanah.

Pendapatan SKD (stand alone) memberikan kontribusi sebesar 77,1% terhadap pendapatan Grup 
Diamond sebelum eliminasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

g. Penyertaan pada perusahaan lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKD memiliki penyertaan saham dua perusahaan 
sebagai berikut:

Nama Perusahaan % penyertaan
DRI 70,00%
ISC 70,00%

2. PT Diamond Cold Storage (“DCS”)

a. Riwayat singkat

DCS berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan nama “PT Diamond Cold Storage” 
berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.53 tanggal 16 Oktober 1970, dibuat di hadapan 
Abdul Latief, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.40 tanggal 
21 Mei 1971, dibuat di hadapan Lindasari, S.H., pengganti Abdul Latief, Notaris di Jakarta 
(“Akta Pendirian DCS”). Akta Pendirian DCS telah memperoleh pengesahan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/96/21 tanggal 17 Juni 1971, didaftarkan di Kantor 
Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1867 tanggal 22 Juni 1971, dan diumumkan dalam 
BNRI No.60 tanggal 27 Juli 1971, Tambahan No.338.

Anggaran dasar DCS telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat No.3 tanggal 8 Januari 2008, dibuat di hadapan Lindasari Bachroem, S.H., Notaris 
di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan 
Keputusan No. AHU-17479.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 April 2008, terdaftar dalam Daftar 
Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No. AHU-0025672.AH.01.09.
Tahun 2008 tanggal 8 April 2008, dan diumumkan pada BNRI No. 48 tanggal 13 Juni 2008, 
Tambahan No. 8624 (“Akta No. 3/2008”).

Anggaran dasar DCS selanjutnya beberapa kali telah disesuaikan dan perubahan terakhir 
terhadap anggaran dasar DCS dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham 
Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 9 Mei 2019, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., 
M.H., Notaris di Jakarta Pusat (“Akta No. 7/2019”). Akta No. 7/2019 memuat persetujuan 
para pemegang saham DCS untuk mengubah Pasal 3 anggaran dasar DCS sehubungan dengan 
maksud dan tujuan serta kegiatan DCS. Akta No. 7/2019 telah mendapatkan persetujuan dari 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029933.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 
29 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah 
No. AHU-0089275.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019.
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b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar DCS, maksud dan tujuan utama DCS adalah menjalankan usaha 
dalam bidang industri minuman dan makanan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DCS 
menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengolahan produk berbahan baku susu.

Kantor DCS beralamat di Jl. Pasir Putih Raya Kav.1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan 
Kota, Jakarta Utara 14430.

c. Perizinan umum dan operasional

Dalam melakukan kegiatan usaha utama, DCS telah memiliki izin-izin umum dan operasional 
yang wajib dipenuhi berdasarkan PP No. 24/2018 dan Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 
2015 tentang Izin Usaha Industri. 

Berikut daftar izin-izin umum dan operasional yang dimiliki oleh DCS:

No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
1. Kantor pusat - NIB No. 8120008960533 tanggal 3 September 2018 yang 

dikeluarkan oleh OSS.
- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 

menjalankan usahanya 
- S K D P d e n g a n  N o .  1 5 6 / 2 7 . 1 B U . 1 / 3 1 . 7 2 . 0 5 . 1 0 0 3 / -

071.562/e/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan 
o leh  Uni t  Pe laksana  Pelayanan Terpadu Satu  Pin tu 
Kelurahan Ancol.

- Berlaku sampai dengan 
16 Maret 2022

- NPWP No. 01.022.917.1-046.000 yang terdaftar pada 
tanggal 9 April 2007 dan SKT No. PEM-311/WPJ.311/
WPJ.21/  KP.0603/2007 tanggal  5  Apr i l  2007,  yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib 
Pajak Jakarta Utara.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- NPPKP No. PEM-311/WPJ.21/KP.0603/2007 tanggal 5 April 
2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, 
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, KPP Jakarta Utara.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- Izin Usaha Industri tanggal 12 September 2018 yang 
dikeluarkan oleh OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- Food Safety System Certification (FSSC) 22000 (Version 
4.1) tanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh SAI 
GLOBAL.

- Berlaku sampai dengan 
29 Juni 2021

- Nomor Kontrol Veteriner:
a. Sertifikat No. 1577/1.823.55 diterbitkan tanggal 21 Maret 

2012 oleh Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI 
Jakarta. Nomor Kontrol Veteriner (NKV): UPS317502-
007 (Unit Pengolahan Susu).

b. Sertifikat No.134/1.823.55 diterbitkan tanggal 15 Januari 
2013 oleh Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI 
Jakarta. Nomor Kontrol Veteriner (NKV): ID 317502-010 
(Pengimpor Daging).

c. Sertifikat No.1607/-1.823.54 diterbitkan tanggal 2 Mei 
2007 oleh Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI 
Jakarta. Nomor Kontrol Veteriner (NKV): ID.317501.11 
(Pengimpor/Pengedar Hasil Olahan Daging).

d. Ser t i f ika t  No.  5867/1 .823.55  d i te rb i tkan  tanggal 
23 Agustus 2017 oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, 
dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Nomor Kontrol 
Veteriner (NKV): IT 317502-008 (Pengimpor Telur dan 
Hasil Olahan).

e. Ser t i f ika t  No.  5865/1 .823.55  d i te rb i tkan  tanggal 
23 Agustus 2017 oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, 
dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Nomor Kontrol 
Veteriner (NKV): IS 317502-064 (Pengimpor Susu dan 
Hasil Olahan).

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- Izin Lingkungan No. 207 tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

- Berlaku selama tidak ada 
perubahan usaha dan/atau 
kegiatan
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No. Kantor Izin, tanggal dan instansi yang mengeluarkan Masa berlaku
2. Cabang Bakery - NPWP No. 01.002.917.1-413.002 yang terdaftar pada 

tanggal 21 Juli 2008 dan SKT No. PEM-01571/WPJ.22/
KP.0203/2008 tanggal 21 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh 
KPP Wajib Pajak Jawa Barat II.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- SKDP dengan No. 503/22/SKDP-JTW/III/Ekbang tanggal 
22 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Bekasi Kecamatan Cikarang Barat Desa Jatiwangi (Pabrik).

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 22 Mei 2020

- Izin Usaha Industri tanggal 12 September 2018, yang 
dikeluarkan oleh OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- Rekomendasi  UKL-UPL No.  660.2 .1/559/TL&ADL/
BPLH tanggal 30 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Badan 
Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

- Masa berlaku tidak diatur 
secara khusus

3. Cabang Cibitung 
EE2 - Halmahera

- NPWP No. 01.002.917.1-413.001 yang terdaftar pada 
tanggal 28 Mei 2008 dan SKT No. PEM-01398/WPJ.22/
KP.0203/2008 tanggal 21 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh 
KPP Wajib Pajak Jawa Barat II.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- SKDP No. 503/38/S.Ket/Ekbang/V/2019 tanggal 22 Mei 
2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi 
Kecamatan Cikarang Barat Desa Danau Indah.

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 22 Mei 2020

- Izin Usaha Industri tanggal 12 September 2018, yang 
dikeluarkan oleh OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- Sertifikat No. 524.3/3/2542-Keswan Kesmavet tanggal 
11 September 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan 
Provinsi Jawa Barat untuk Kantor Cabang Halmahera - 
Blok EE2. Nomor Kontrol Veteriner (NKV): UPS-3216071-
012 (Usaha Pengolahan Susu).

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- Sertifikat No. 524.3/3/2577-Keswan Kesmavet tanggal 
12 September 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan 
Provinsi Jawa Barat untuk Kantor Cabang Halmahera - 
Blok EE2. Nomor Kontrol Veteriner (NKV): ID-3216071-
042 (Pengimpor dan Distributor Susu).

- Ti d a k  m e n c a n t u m k a n 
masa berlaku

- Izin Lingkungan No. 503.10/Kep.291/DPMPTSP/VIII/2017 
tanggal 18 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Bekasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu.

- Be r l aku  s ama  dengan 
masa  be r l akunya  i z in 
usaha dan/atau kegiatan

- Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 No. 660.3/046/
LB3/IV/PPKL/BPLH/2015 tanggal 22 April 2015, yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Badan 
Pengendalian Lingkungan Hidup.

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 22 April 2020

4. Cabang Cimahi - NPWP No. 01.002.917.1-421.001, yang dikeluarkan oleh 
KPP Wajib Pajak Pratama Cimahi.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- SKDP No. 503/0143/SKDP/Yan-Um/2019 tanggal 8 Oktober 
2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi 
Kecamatan Cimahi Utara.

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 8 Oktober 2020

- Izin Usaha Industri tanggal 12 September 2018 yang 
dikeluarkan oleh OSS.

- B e r l a k u  s e l a m a  D C S 
menjalankan usahanya

- Sert i f ikat  No.524.3/2963–Keswan Kesmavet  tanggal 
19 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan 
Provinsi Jawa Barat untuk Kantor Cabang Cimahi. Nomor 
Kontrol Veteriner (NKV): TPD-3277030-018 (Tempat 
Pengolahan Daging).

- Berlaku sampai dengan 
22 April 2020

- Izin Lingkungan No. 503/15/DL/TL/2017 tanggal 30 Mei 
2017, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi 
Dinas Lingkungan Hidup.

- Berlaku selama tidak ada 
perubahan usaha dan/atau 
kegiatan

- Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 No. 503.67/0012/973/
KPPT/2015 tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh 
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

- Berlaku sampai dengan 
tanggal 20 Januari 2020

- Izin Pembuangan Air Limbah No. 503.24/0007/1605/
KPPT/2015 tanggal 9 Juli 2015 diterbitkan oleh Pemerintah 
Kota Cimahi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Berlaku sampai dengan 
9 Juli 2020

- Izin Pengusahaan Air Tanah No. 546.2/581/29.1.02.2d/
DPMPTSP/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Berlaku sampai dengan 
20 Agustus 2020



106

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan (i) Akta No. 3/2008, dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 
27 September 2017, dibuat di hadapan Emilia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah 
diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan surat No. AHU-AH.01.03-0180567 
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 13 Oktober 2017; dan 
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No. AHU-
0128839.AH.01.11.TAHUN2017 tanggal 13 Oktober 2017, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham DCS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp378.000 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 1.600 604.800.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Perseroan 1.599 604.422.000 99,94
Chen Tsen Nan 1 100.000 0,06

Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh 1.600 604.800.000 100,00
Saham dalam Portepel - -

Perseroan melakukan penyertaan secara langsung di DCS pada tahun 2017.

e. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.7 tanggal 15 Maret 2018, dibuat di hadapan 
Emilia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham yang 
dibuktikan dengan surat No. AHU-AH.01.03-0116813 tanggal 20 Maret 2018, terdaftar dalam 
Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No. AHU-0039533.
AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 20 Maret 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
DCS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan
Komisaris : Kenneth Chen
Komisaris : Chen Tsen Nan

Direksi
Direktur Utama : Philip Min Lih Chen
Direktur : Melissa Agustina

f. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting DCS yang bersumber dari paket 
pelaporan grup DCS pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 
2016. Paket pelaporan tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun tercakup dalam laporan 
keuangan konsolidasian Grup Diamond pada tanggal dan periode/tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & 
Rekan (a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan 
opini tanpa modifikasian.

Ikhtisar laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Juli

2016 2017 2018 2019
Total aset 691.656 1.270.486 1.400.773 1.438.816 
Total liabilitas 149.916 254.329 281.927 264.929 
Total ekuitas 541.740 1.016.157 1.118.846 1.173.887 
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Total aset DCS dari 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Juli 2019 mengalami tren kenaikan 
yang secara umum disebabkan oleh revaluasi aset tanah pada tahun 2017, kenaikan persediaan 
dan investasi pada perusahaan asosiasi.

Total liabilitas DCS dari 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Juli 2019 mengalami tren kenaikan 
yang secara umum disebabkan oleh kenaikan utang dagang dan utang sewa pembiayaan.

Total ekuitas DCS dari 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Juli 2019 mengalami tren kenaikan 
yang secara umum disebabkan oleh akumulasi laba DCS.

Ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember
Periode tujuh bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

Pendapatan 1.424.130 1.487.110 1.767.740 984.368 1.096.985 
Laba operasi 117.279 133.640 134.875 70.864 76.225 
Laba 94.929 96.353 100.183 53.348 57.106 
Jumlah penghasilan
komprehensif 93.389 586.417 102.689 54.642 55.041 

Pendapatan DCS dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan pendapatan DCS untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan periode yang sama pada 
tahun 2018 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan volume 
produksi untuk mendukung kenaikan penjualan produk bermerek milik Grup Diamond di SKD. 
Sejalan dengan kenaikan tersebut, laba tahun berjalan DCS dan penghasilan komprehensif 
DCS untuk masing-masing periode mengalami tren kenaikan. DCS juga mencatatkan kenaikan 
revaluasi aset tanah pada tahun 2017 dan laba selisih kurs untuk periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Pendapatan DCS memberikan kontribusi sebesar 21,7% terhadap pendapatan Grup Diamond 
sebelum eliminasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

g. Penyertaan pada perusahaan lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DCS memiliki penyertaan pada satu perusahaan, 
sebagai berikut:

Nama Perusahaan % penyertaan
NHFDI 49,00%

C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK 
USAHA GRUP DIAMOND

1. Umum

Grup Diamond adalah salah satu penyedia platform terintegrasi terdepan di Indonesia untuk makanan dan 
minuman bermerek yang memproduksi dan mendistribusikan merek terkemuka pada berbagai kategori 
produk, baik merek milik Grup Diamond maupun merek milik prinsipal internasional, ke seluruh wilayah 
di Indonesia. Grup Diamond mulai beroperasi pada tahun 1973 sebagai produsen es krim, dan, selama 
lebih dari empat dekade, telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan yang menjual barang konsumsi 
terkemuka dan ternama di Indonesia. Platform terintegrasi Grup Diamond menggabungkan portofolio 
produk bermerek terkemuka pada berbagai kategori produk yang kuat dan beragam, jejaring distribusi 
dengan suhu terkendali dari hulu ke hilir yang menjangkau berbagai saluran penjualan di seluruh wilayah 
Indonesia, dan kemampuan produksi serta riset dan pengembangan papan atas.
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Grup Diamond menawarkan portofolio dengan beragam produk yang meliputi produk dairy , 
confectionery, daging dan makanan laut, buah-buahan, sayuran dan turunannya, bahan makanan sehari-
hari (grocery) dan bakery. Produk Grup Diamond yang beraneka ragam tersebut dipasok oleh Grup 
Diamond pada berbagai suhu dari suhu beku, dingin, AC dan ruang. Grup Diamond melayani pelanggan 
secara langsung melalui pasar modern, pasar tradisional, food service, ekspor, toko ritel milik Grup 
Diamond dan situs serta platform e-commerce. Model bisnis yang dapat menjangkau berbagai saluran 
penjualan memungkinkan Grup Diamond untuk menanggapi perubahan preferensi konsumen akhir 
secara efisien, menangkap peluang pertumbuhan masa depan melalui banyak saluran penjualan dan 
menjangkau berbagai demografi.

Bagian dari bisnis Grup Diamond yang integral dan terdiferensiasi adalah platform distribusi dengan 
suhu terkendali dari awal sampai akhir yang secara luas menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Platform 
ini mencakup kemampuan penyimpanan pada suhu beku, suhu dingin atau refrigerator, suhu AC dan 
suhu ruang. Jejaring distribusi cold chain Grup Diamond saat ini telah menjangkau seluruh wilayah 
Indonesia dengan 21 titik distribusi yang dioperasikan sendiri oleh Grup Diamond dan didukung lebih 
dari 900 armada pengiriman yang dilengkapi maupun tidak dilengkapi lemari pendingin untuk secara 
andal memasok produk yang mudah rusak ke 34 provinsi di Indonesia.

Grup Diamond memproduksi lini produk dairy dan jus milik Grup Diamond, serta makanan panggang 
bersuhu beku, daging olahan, coklat dan bumbu melalui tiga fasilitas produksi dengan lokasi di seluruh 
wilayah Indonesia, termasuk Cikarang Barat, MM2100 dan Cimahi. Dengan mengoperasikan fasilitas 
produksi milik sendiri, Grup Diamond dapat menjaga mutu dan merespon perubahan permintaan 
untuk produk Grup Diamond secara efisien. Bisnis manufaktur Grup Diamond ditopang oleh tim 
riset dan pengembangan yang berdedikasi di pabrik MM2100 di daerah Cikarang Barat. Tim riset dan 
pengembangan Grup Diamond bekerja sama erat dengan tim penjualan dan pemasaran Grup Diamond 
untuk memproses masukan dari pelanggan dalam rangka meningkatkan lini produk yang saat ini 
diproduksi oleh Grup Diamond dan mengembangkan lini produk baru untuk menanggapi perubahan 
preferensi pelanggan. Grup Diamond juga melibatkan tim riset dan pengembangan Grup Diamond untuk 
memproduksi makanan-makanan merek milik prinsipal dan makanan cepat saji.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 
2019, total pendapatan Grup Diamond masing-masing mencapai sebesar Rp6.231,1 miliar dan Rp3.895,2 
miliar.

2. Keunggulan kompetitif

Perseroan meyakini bahwa Grup Diamond memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

Penyedia platform terintegrasi terdepan di Indonesia untuk makanan dan minuman.

Grup Diamond memiliki platform terintegrasi  yang telah lama terbentuk di Indonesia yang 
menggabungkan portofolio produk bermerek terkemuka pada berbagai kategori produk yang kuat dan 
beragam, jejaring distribusi dengan suhu terkendali dari hulu ke hilir yang menjangkau berbagai saluran 
penjualan di seluruh wilayah Indonesia, dan kemampuan manufaktur papan atas yang didukung oleh 
tim riset dan pengembangan berdedikasi. Platform Grup Diamond didukung oleh portofolio produk 
Grup Diamond yang banyak dan lengkap dan memposisikan Grup Diamond sebagai mitra penting 
bagi retailer dan operator food service yang mencari cara untuk mendapatkan pasokan barang secara 
efisien dan komprehensif. Hal ini terlihat pada posisi Grup Diamond yang kuat di pasar modern dan 
food service. Per 31 Juli 2019, Perseroan memasok ke jejaring lebih dari 33.000 toko, meliputi 30.000 
minimarket dan 2.300 supermarket dan hipermarket dari retailer-retailer. Perseroan juga adalah pemasok 
yang dipercaya oleh operator food service.

Platform Grup Diamond juga menarik bagi prinsipal merek internasional yang mencari mitra terpercaya 
dan andal di Indonesia untuk menjangkau konsumen di pulau-pulau di Indonesia. Grup Diamond 
berkeyakinan bahwa prinsipal-prinsipal merek menghargai jejaring distribusi Grup Diamond dan rekam 
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jejak yang luas di berbagai saluran penjualan serta portofolio produk yang lengkap. Grup Diamond 
mampu mencermati distribusi produk-produk Grup Diamond dengan menggunakan pengetahuan dan 
informasi yang telah diperoleh dari pengalaman Grup Diamond di industri untuk memastikan bahwa 
seluruh penawaran produk Grup Diamond melayani preferensi konsumen di Indonesia.

Grup Diamond secara konsisten berinvestasi pada platform miliknya untuk memenuhi permintaan 
pasar di Indonesia yang terus berkembang. Selama lebih dari empat dekade, Grup Diamond telah 
mengembangkan keahlian dalam hal kemampuan untuk memperoleh bahan baku, produksi, distribusi, 
membangun merek, dan pengetahuan mengenai pasar lokal dan selera konsumen. Perseroan berkeyakinan 
bahwa platform Grup Diamond yang lengkap memperkuat posisi Grup Diamond dalam industri dan 
memberikan kekuatan bagi Grup Diamond untuk mengkapitalisasi pertumbuhan pasar dan inovasi.

Portofolio yang banyak dan beraneka ragam atas merek-merek dan produk-produk rumah tangga 
ikonis terkemuka dari produsen lokal dan asing memungkinkan Grup Diamond untuk memberikan 
layanan sebagai sumber satu tempat bagi konsumen di berbagai saluran penjualan Grup Diamond, 
khususnya saluran retail modern dan food service.

Grup Diamond memiliki portofolio merek-merek dan produk-produk yang banyak dan beraneka ragam 
yang dibangun atas dasar pemahaman mendasar Grup Diamond mengenai konsumen di Indonesia selama 
lebih dari empat dekade di pasar makanan dan minuman dan di berbagai kategori produk yang meliputi 
produk dairy, confectionery, daging dan makanan laut, buah-buahan, sayuran dan turunannya, bahan 
makanan sehari-hari dan bakery.

Produk Grup Diamond didistribusikan ke seluruh saluran penjualan utama Grup Diamond yang meliputi 
food service, pasar modern, pasar tradisional dan e-commerce. Keanekaragaman portofolio produk 
Grup Diamond menjadikan Grup Diamond pemasok utama untuk pelaku-pelaku usaha di masing-
masing saluran penjualan tersebut dikarenakan Grup Diamond dapat memberikan layanan sebagai 
pemasok tunggal untuk berbagai produk dan titik harga untuk memenuhi permintaan dan preferensi 
demografi yang berbeda. Grup Diamond menggunakan pengetahuannya yang mendalam mengenai 
pasar dan selera lokal, didukung oleh kemampuannya untuk melakukan riset dan pengembangan, untuk 
terus mengumpulkan portofolio produk-produk, dimana hal ini telah menjadi keunggulan utama Grup 
Diamond yang membedakan Grup Diamond dari para pesaing.

Portofolio merek Grup Diamond yang beraneka ragam juga memungkinkan Grup Diamond untuk 
menawarkan produk-produk yang relevan seiring dengan perubahan kebiasaan berbelanja. Hal ini 
dikarenakan Grup Diamond mampu menawarkan produk pada berbagai titik harga di banyak kategori serta 
menawarkan berbagai macam produk yang konsumsinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan 
daya beli, seperti produk dairy dingin, daging dan makanan laut.

Model bisnis Grup Diamond yang dapat menjangkau berbagai saluran penjualan (channel agnostic) 
berada pada posisi yang baik untuk mengambil peluang dalam pertumbuhan daya beli masyarakat 
Indonesia dan memimpin dalam pasar barang konsumsi yang berubah dengan cepat.

Platform Grup Diamond mencakup seluruh saluran penjualan utama untuk distribusi, termasuk pasar 
modern melalui hipermarket, supermarket dan minimarket, pasar tradisional melalui pasar basah dan 
depot, toko ritel milik sendiri, food service melalui jejaring perhotelan, restoran dan restoran cepat saji, 
dan juga online melalui saluran e-commerce Perseroan, Diamondfair. Basis pelanggan Grup Diamond 
yang beraneka ragam di semua saluran ini memungkinkan produk Grup Diamond menjangkau bermacam-
macam titik interaksi dengan konsumen.

Saluran distribusi Grup Diamond yang luas memungkinkan Grup Diamond untuk melakukan penyesuaian 
dan mengambil keuntungan dari perubahan perilaku konsumen. Grup Diamond memperkirakan bahwa 
pasar modern dan e-commerce akan memperoleh manfaat dari pertumbuhan daya beli masyarakat 
Indonesia dan pergeseran demografi, sementara platform Grup Diamond yang lengkap memungkinkan 
Grup Diamond untuk mempertahankan interaksi dengan konsumen pada saat mereka berpindah dari 
satu saluran penjualan ke lainnya. Sebagai contoh, sejalan dengan pertumbuhan konektivitas internet 
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dan e-commerce di Indonesia, Grup Diamond memperkirakan hal tersebut akan mengakibatkan sebagian 
konsumen beralih ke belanja online. Grup Diamond saat ini telah siap untuk mengkapitalisasi pergerakan 
tersebut dimana Grup Diamond telah meningkatkan kehadiran online dengan memanfaatkan platform-
platform e-commerce terdepan, seperti JD.ID, Lazada, blibli.com.

Pada saat bersamaan, Grup Diamond terus berusaha meningkatkan kemampuannya untuk melayani pasar 
tradisional, yang masih menjadi saluran penjualan terbesar di Indonesia dan tentunya menyimpan potensi 
pertumbuhan yang signifikan dikarenakan jumlah masyarakat Indonesia yang banyak dan tersebar.

Jejaring distribusi dengan suhu terkendali dari hulu ke hilir dan jangkauan ke seluruh wilayah 
Indonesia yang paling ekstensif and dikenal

Grup Diamond mengoperasikan jejaring cold chain premier dari hulu ke hilir dengan kemampuan unik 
untuk memberikan layanan ke semua saluran penjualan utama. Kemampuan penyimpanan Grup Diamond 
pada suhu beku, suhu dingin atau refrigerator, suhu AC dan suhu ruang memungkinkan Grup Diamond 
untuk menawarkan bermacam-macam produk dengan kualitas tinggi secara konsisten ke pelanggan 
Grup Diamond di seluruh Indonesia.

Sebagai sebuah negara kepulauan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki banyak tantangan 
dari sisi logistik, khususnya terkait logistik cold chain dimana diperlukan jejaring yang terintegrasi 
dan ekstensif untuk menjaga integritas suhu makanan. Jejaring cold chain Grup Diamond dari hulu 
ke hilir menyediakan lingkungan dengan suhu terkendali mulai dari awal proses distribusi, termasuk 
penyimpanan bahan baku dan proses produksi, hingga pengiriman. Grup Diamond juga telah melakukan 
perbaikan pada jejaringnya dengan penggunaan teknologi GPS, yang membantu untuk melacak produk-
produk dalam perjalanan secara akurat dan mengoptimalkan penggunaan armada. Per 31 Juli 2019, 
jejaring Grup Diamond terdiri dari 21 poin distribusi yang menjangkau 34 provinsi di Indonesia, dan 
armada pengiriman barang beku dan dingin terbesar di Indonesia. Jejaring ini dilengkapi lebih dari 
60 distributor pihak ketiga yang menyediakan jasa pengiriman sampai tujuan akhir, terutama untuk 
suhu ruangan.

Kepercayaan pelanggan Grup Diamond atas jejaring Grup Diamond terlihat pada posisi Grup Diamond 
di pasar dan lamanya hubungan Grup Diamond dengan mereka. Grup Diamond adalah distributor 
terdepan di saluran penjualan pasar modern untuk kategori produk bersuhu beku dan dingin, serta 
di saluran penjualan food service, yang memasok lebih dari 49.000 outlet di seluruh Indonesia. Perseroan 
berkeyakinan bahwa Grup Diamond telah memperoleh kepercayaan dari para pelanggan dalam waktu 
yang lama dengan secara konsisten memenuhi standar kualitas mereka yang tinggi, dimana hal ini 
mengurangi insentif mereka untuk beralih ke distributor lain, terutama jika distributor tersebut tidak 
memiliki cakupan jejaring yang sama, dan meningkatkan kepercayaan mereka pada Grup Diamond.

Produk berkualitas tinggi didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan yang kuat dan pabrik 
berlokasi strategis dengan teknologi canggih.

Grup Diamond memanfaatkan pengalamannya dengan pasar di Indonesia untuk mengembangkan produk 
berkualitas tinggi milik sendiri yang memenuhi selera lokal dari konsumen akhir. Grup Diamond memiliki 
tim riset dan pengembangan in-house yang membantu dalam menyempurnakan selera produk milik Grup 
Diamond, dan produk milik prinsipal merek, dalam rangka memaksimalkan daya tarik bagi konsumen.

Grup Diamond juga memanfaatkan kemampuan riset dan pengembangannya untuk membuat produk yang 
lebih cocok untuk saluran penjualan pasar tradisional, dimana hal tersebut melibatkan pengembangan 
produk yang tidak terlalu sensitif terhadap suhu, sehingga produk tersebut akan tetap segar dalam 
perjalanan dan setelah pengiriman ke konsumen Grup Diamond. Tim riset dan pengembangan Grup 
Diamond sampai dengan saat ini telah mengembangkan berbagai macam produk, termasuk susu dan 
jus, es krim, yoghurt, sosis, dan bakery bersuhu beku siap saji.
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Fasilitas produksi Grup Diamond diwajibkan melakukan audit secara rutin oleh pelanggan food service 
Grup Diamond, prinsipal merek dan pengawas kesehatan Pemerintah, dan dikelola dengan standar 
tertinggi. Fasilitas produksi MM2100 Grup Diamond memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 dan FSSC 
22000 dan seluruh fasilitas Grup Diamond tersertifikasi untuk memproduksi produk-produk halal, yang 
penting bagi pasar di Indonesia.

Infrastruktur distribusi terintegrasi untuk makanan dan minuman dengan skala operasi yang dapat 
dikembangkan dan hambatan masuk yang signifikan.

Platform distribusi terintegrasi dari hulu ke hilir milik Grup Diamond saat ini memiliki skala operasi 
yang dapat dikembangkan dikarenakan infrastruktur yang sudah tertata dengan baik. Perseroan 
berkeyakinan bahwa infrastruktur Grup Diamond saat ini, termasuk 21 poin distribusi di seluruh 
Indonesia, memungkinkan Grup Diamond untuk mendistribusikan produk-produk ke wilayah-wilayah 
di Indonesia yang secara historis sulit diakses. Pengembangan jejaring yang terintegrasi tersebut, 
khususnya di negara kepulauan, seperti Indonesia, melibatkan penempatan modal dalam jumlah 
signifikan dan pembangunan secara efektif dalam periode waktu yang lama agar dapat beradaptasi dengan 
tuntutan pasar. Grup Diamond telah membangun jejaring distribusi selama lebih dari empat dekade, dan 
Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini memberikan keunggulan kompetitif dibanding pemain lainnya 
maupun pemain baru, yang perlu menyesuaikan ekspansi bisnisnya dengan permintaan pelanggan serta 
belanja modal dan komitmen waktu yang siginifkan, dimana hal ini akan sulit dilakukan dalam jangka 
pendek. Investasi Grup Diamond telah menghasilkan jejaring dengan rekam jejak terbukti sehingga 
Grup Diamond dapat lebih lanjut mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.

Tim manajemen yang berpengalaman dan berkaliber atas dengan rekam jejak terbukti

Grup Diamond dipimpin oleh tim manajemen yang berdedikasi dengan pengalaman rata-rata 15 sampai 
dengan 20 tahun di industri makanan dan minuman. Tim manajemen Grup Diamond dipimpin oleh 
Direktur Utama, Chen Tsen Nan, yang telah menjadi Direktur Utama Grup Diamond selama lebih dari 
25 tahun dan memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri. Perseroan berkeyakinan bahwa 
kepemimpinan beliau yang konsisten, dan tim manajemen Grup Diamond lainnya, telah membantu 
Grup Diamond mencapai posisi terdepan di sektor produk dairy maupun distribusi. Sebagai tambahan, 
manajemen atas Grup Diamond menitikberatkan pada tata kelola perusahaan dan fundamental bisnis, 
dimana hal ini diyakini telah mendukung posisi Grup Diamond yang kuat di dalam industri.

3. Strategi usaha

Strategi bisnis Grup Diamond adalah sebagai berikut:

Terus mengembangkan, memperluas dan menyelaraskan posisi portofolio agar dapat menangkap 
tren pasar berkembang.

Grup Diamond berencana untuk terus mengembangkan, memperluas dan menyelaraskan posisi portofolio 
produk Grup Diamond untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus berkembang. Sebagai contoh, 
Grup Diamond memperkirakan pertumbuhan kelas menengah, dan pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan, akan mendorong lebih banyak pengeluaran bersifat tidak wajib (discretionary) oleh 
konsumen Indonesia. Dalam rangka mengkapitalisasi tren pasar tersebut, Grup Diamond berencana untuk 
meningkatkan penawaran produk untuk kategori dairy dan protein, dikarenakan Grup Diamond yakin 
bahwa kenaikan pengeluaran discretionary akan meningkatkan belanja untuk produk-produk tersebut, 
dan memperkaya penawaran bakery dikarenakan Grup Diamond yakin bahwa kenaikan pengeluaran 
discretionary akan mendorong kenaikan permintaan untuk produk-produk convenience. Grup Diamond 
berencana untuk mengembangkan dan memperkuat penawaran produk dalam kategori-kategori tersebut 
dengan melibatkan tim riset dan pengembangan Perseroan untuk menyelaraskan penawaran produk 
yang ada saat ini dan yang direncanakan.
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Mengimplementasikan skalabilitas Grup Diamond dengan meningkatkan posisi Grup Diamond yang 
terdepan dalam jangkauan distribusi nasional dan efisiensi

Grup Diamond membangun platform distribusi secara bertahap selama lebih dari empat dekade dan 
Grup Diamond berencana untuk terus memperluas jejaringnya dalam rangka meningkatkan jangkauan 
dan efisiensi kegiatan distribusi Grup Diamond. Perseroan memperkirakan sebagian besar ekspansi ini 
akan dilakukan di luar Jawa dimana terdapat lebih banyak peluang untuk mengakses dan menjangkau 
pasar-pasar yang saat ini belum terlayani dengan baik oleh saluran pasar modern. Perseroan berharap 
bahwa ekspansi seperti ini dapat berdampak pada efisiensi kegiatan distribusi Grup Diamond di pasar-
pasar ini melalui waktu respon dan layanan pelanggan yang lebih baik dan juga mengurangi biaya yang 
timbul dari perjalanan jarak pendek.

Memperluas dan meningkatkan kemampuan produksi Grup Diamond melalui otomatisasi agar dapat 
lebih efisien meraih berbagai segmen pasar.

Grup Diamond saat ini dalam proses menambah kapasitas MM2100, fasilitas produksi utama Perseroan 
di Cikarang Barat, yang meliputi investasi dalam teknologi otomatisasi untuk pengemasan dan 
penyimpanan. Grup Diamond berharap ekspansi ini, setelah diselesaikan, akan meningkatkan efisiensi 
operasional Grup Diamond secara signifikan dengan menurunkan biaya-biaya melalui pengurangan 
kesalahan dan kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit. Ekspansi ini juga mencakup instalasi 
penyimpanan otomatis dengan menggunakan sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis. Grup 
Diamond juga memperluas kegiatan operasional bakery untuk meningkatkan hasil produksi melalui 
instalasi mesin baru.

Meningkatkan kegiatan operasional dan efisiensi biaya melalui digitalisasi

Grup Diamond telah berinvestasi pada perangkat lunak SAP dan saat ini sedang dalam proses 
menerapkannya ke seluruh bisnis Grup Diamond dalam rangka memperbaharui sistem teknologi informasi 
Grup Diamond. Sebagai hasilnya, ketika implementasi selesai dilakukan, hal tersebut akan lebih baik 
mengintegrasikan fungsi distribusi, logistik dan produksi, dan pada akhirnya akan meningkatkan 
efisiensi operasional. Hal tersebut juga akan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menanggapi 
kendala-kendala dan perkembangan pasar.

4. Sejarah Grup Diamond

Berikut di bawah ini kejadian-kejadian penting dalam evolusi bisnis Grup Diamond:

• Grup Diamond memulai kegiatan usahanya sebagai pabrik es krim
1974 : Memulai kegiatan operasional sebagai joint venture dengan Island Investment Pty Ltd.

• Grup Diamond berekspansi ke hilir dengan menambahkan kemampuan distribusi untuk 
produk es krim milik Grup Diamond
1978 : Memulai pengembangan jejaring distribusi yang captive untuk mendukung produk-produk 

beku.
1979 : Mitra joint venture awal meninggalkan bisnis, sehingga mengakibatkan pendiri Grup 

Diamond memiliki pengendalian 100%.
1983 : Cabang Denpasar didirikan, titik distribusi pertama dari 21 titik distribusi di Indonesia.

• Dengan mempertimbangkan peluang pasar dan dalam rangka mengoptimalkan kemampuan 
produksi dan distribusi, Grup Diamond membawa masuk produk-produk prinsipal dan 
menambah kategori produk
1991 : Memulai produk dairy pasteurisasi dan memperluas jejaring distribusi yang captive untuk 

mendukung produk-produk bersuhu dingin.
1995 : Mengembangkan jejaring distribusi untuk mencakup makanan kering dan minuman.
1997 : Memulai produk jus
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• Grup Diamond terus mengkonsolidasi posisinya yang kuat sebagai produsen dan distributor 
makanan dan minuman di Indonesia
1999 : Memulai kegiatan operasional di MM2100, Cikarang Barat, yang sejak saat itu telah 

melakukan ekspansi sebanyak dua kali (pada tahun 2005 dan 2010).
2008 : Memulai kegiatan produksi di fasilitas produksi bakery dan susu MM2100 dan merambah 

ke produksi susu UHT.
2012 : Terus mengembangkan jejaring distribusi untuk mendukung penyimpanan produk-produk 

bersuhu AC dengan membangun gudang baru.
2015 : Pembukaan outlet ritel Diamondfair pertama.
2018 : Meluncurkan platform e-commerce Diamondfair.

5. Pilihan Grup Diamond

Perseroan melakukan kegiatan usaha utama di bidang industri dan distribusi produk makanan dan 
minuman melalui Perusahaan Anak, yaitu (i) DCS yang memproduksi produk dairy di bawah merek 
Diamond, Biokul, Perfetto, dan Ovaltine, produk jus di bawah mereka Jungle Juice dan Diamond, produk 
bakery di bawah merek Bon Patis dan Edo, produk daging olahan di bawah merek Bavari dan kentang 
beku di bawah merek Golden Farm; (ii) SKD yang mengimpor dan mendistribusikan produk-produk 
milik prinsipal merek bersama-sama dengan produk yang diproduksi oleh DCS ke berbagai saluran 
penjualan, baik secara langsung maupun melalui distributor pihak ketiga; (iii) DRI yang mengoperasikan 
Diamondfair, yaitu toko khusus yang saat ini berfokus pada merek-merek yang diproduksi oleh Grup 
Diamond dan produk beku; dan (iv) ISC yang mendistribusikan mesin dan peralatan makanan dan 
minuman beserta perlengkapan lainnya. Produk-produk milik prinsipal merek yang diimpor dan 
didistribusikan oleh SKD antara lain Elle & Vire dan Pritchitts untuk kategori produk dairy; Hershey’s, 
Sugus, Wrigleys dan Skippy untuk kategori produk confectionery; McCain, Just Fry dan Bonduelle untuk 
kategori produk turunan buah-buahan dan sayuran; Mazola, Lee Kum Kee, San Remo, ChekHup dan 
Filippo Berio untuk kategori produk grocery; serta Kart’s dan Mission untuk kategori produk bakery.

Merek-merek dalam portofolio yang ditawarkan oleh Grup Diamond dapat dikelompokkan ke dalam 
segmen-segmen sebagai berikut:

• Dairy meliputi susu, yoghurt, es krim, keju dan jus;
• Grocery meliputi produk-produk bersuhu ruangan, seperti pasta kering, minyak goreng, saus, 

bumbu dan kopi;
• Daging dan makanan laut meliputi daging olahan dan beku, daging sapi, ikan dan kerang impor; 
• Confectionery meliputi permen, coklat dan permen karet;
• Buah-buahan, sayuran dan produk turunannya meliputi produk kentang, buah dan sayuran beku;
• Bakery meliputi produk-produk (pre-made) seperti pastry beku, quiche, kue tarcis beku dan produk-

produk roti.

Grup Diamond berusaha untuk melayani seluruh saluran distribusi, termasuk retail (terdiri dari toko 
ritel milik Perseroan, pasar modern, pasar tradisional dan saluran e-commerce) dan food service (terdiri 
dari hotel dan restoran), serta menawarkan produk pada berbagai titik harga. 
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Tabel di bawah menyajikan beberapa merek utama produk-produk yang dimiliki dan/atau didistribusikan 
oleh Grup Diamond yang dirinci berdasarkan saluran distribusi utama:
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Catatan:
(1) Merek milik DCS dan merek prinsipal yang diproduksi oleh DCS dan didistribusikan oleh SKD.
(2) Merek milik SKD dan merek prinsipal yang didistribusikan oleh SKD.

6. Jenis pelanggan

Kegiatan penjualan dan pemasaran Grup Diamond dibagi berdasarkan saluran penjualan yang 
dikelompokkan lebih lanjut berdasarkan jenis pelanggan sebagai berikut:

Saluran penjualan

Saluran penjualan Grup Diamond dikelompokkan dalam empat segmen sebagai berikut:

• Food Services
Saluran food service Grup Diamond terbagi antara hotel, toko bakery, jasa katering, restoran cepat 
saji dan restoran. Grup Diamond memiliki hubungan jangka panjang dengan banyak pelanggan 
dan merupakan pemasok utama untuk kategori produk dingin dan beku di saluran penjualan food 
service. Pelanggan food service cenderung melakukan pembelian produk dari kategori produk dairy, 
daging dan makanan laut, buah-buahan, sayuran dan produk turunannya, bakery, jus, grocery dan 
makanan beku.

• Pasar modern
Saluran pasar modern terbagi antara hipermarket, supermarket dan minimarket. Supermarket/
hipermarket cenderung untuk menyimpan lebih banyak kategori produk dan merek sedangkan 
minimarket secara selektif fokus pada produk dairy, jus dan confectionery. Produk Grup Diamond 
yang beraneka ragam menarik bagi pelanggan-pelanggan Grup Diamond di saluran pasar modern, 
dikarenakan mereka dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang dari satu sumber. Per 31 Juli 
2019, Perseroan memasok ke jejaring lebih dari 33.000 toko, meliputi 30.000 minimarket dan 2.300 
supermarket dan hipermarket dari retailer-retailer.

• Pasar tradisional
Saluran pasar tradisional Grup Diamond berfokus pada pasar basah, penjaja makanan, toko milik 
keluarga, broker grosir dan penjual lokal lainnya. Pelanggan di saluran penjualan ini membeli 
produk beku, dingin dan kering, terutama ketegori susu dan bumbu. Per 31 Juli 2019, Perseroan 
memasok lebih dari 58.000 konsumen di saluran pasar tradisional secara langsung dan menjangkau 
lebih dari 100.000 konsumen secara tidak langsung melalui distributor pihak ketiga.
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• Ritel – Diamondfair
Grup Diamond saat ini memiliki Diamondfair, rantai toko khusus milik Grup Diamond di Indonesia. 
Grup Diamond menjajaki sektor ini dalam rangka menyediakan saluran distribusi baru untuk 
portofolio merek-merek Grup Diamond dan untuk mengimbangi ekspektasi pasar konsumen 
yang terus berubah. Grup Diamond ke depannya berencana membuka toko-toko baru di kawasan 
pemukiman padat penduduk agar dapat meningkatkan penjualan ritel Grup Diamond. Toko-toko ini 
menawarkan berbagai macam produk, yang saat ini berfokus pada merek-merek yang diproduksi 
oleh Grup Diamond dan produk beku. Toko ritel Diamondfair akan berperan sebagai titik distribusi 
untuk platform e-commerce Diamondfair. Platform ini akan disediakan melalui situs Grup Diamond 
dan dioperasikan oleh tim penjualan Grup Diamond.

• Ekspor
Meskipun fokus utama bisnis Grup Diamond adalah pasar domestik, Grup Diamond juga melakukan 
ekspor secara terbatas beberapa kategori produk ke sejumlah negara meliputi keju, coklat, jus, 
susu, es krim dan pastry.

Penjualan

Setiap jenis pelanggan memiliki tim penjualan yang khusus diperuntukan untuk pelanggan tersebut, 
yang dipimpin oleh channel manager yang mengawasi penjualan untuk saluran penjualan tersebut, 
dan dibantu oleh asisten manajer dan staf. Channel manager ini bertanggung jawab untuk menjaga 
hubungan dengan pelanggan, dengan tujuan untuk mengembangkan ragam produk yang dibeli oleh 
masing-masing saluran penjualan. Grup Diamond membagi tim penjualan berdasarkan saluran penjualan, 
dikarenakan setiap saluran penjualan membutuhkan kegiatan penjualan yang dirancang khusus untuk 
setiap saluran penjualan. Per 31 Juli 2019, Grup Diamond memiliki lebih dari 1.200 orang karyawan 
di departemen penjualan.

Layanan pelanggan

Grup Diamond memiliki sistem pemesanan yang tersentralisasi di fasilitas Cikarang Barat. Karyawan 
Grup Diamond di bagian layanan pelanggan memiliki fungsi utama untuk mengambil pesanan melalui 
telepon inbound dan outbound, mendorong pertumbuhan penjualan dari pelanggan-pelanggan yang ada 
saat ini dan melakukan koordinasi atas keluhan dengan tim terpisah yang menangani keluhan pelanggan.

Penetapan harga

Grup Diamond menetapkan harga untuk produk yang diproduksi oleh Grup Diamond dengan mengacu 
pada tren konsumen, tingkat persaingan dan biaya yang berlaku di pasar. Grup Diamond juga melakukan 
penyesuaian harga dalam hal terjadi kenaikan harga bahan baku dan penyesuaian pada umumnya 
dilakukan setahun sekali. Grup Diamond menetapkan harga untuk produk-produk dari bisnis agensi 
berdasarkan kesepakatan antara Grup Diamond dan prinsipal-prinsipal merek, yang ditinjau secara 
berkala.

7. Pemasaran dan distribusi

Pemasaran

Kegiatan pemasaran Grup Diamond untuk merek-merek yang didistribusikan oleh Grup Diamond 
terutama pemasaran “below the line”, umumnya melalui promosi, insentif penjualan dan potongan harga. 
Prinsipal merek Grup Diamond untuk bisnis agensi Grup Diamond mengendalikan kegiatan pemasaran 
“above the line”, seperti Facebook outreach, cetakan dan iklan televisi, meskipun mereka dapat meminta 
Grup Diamond untuk melakukan kampanye untuk mereka dikarenakan kehadiran dan pengalaman Grup 
Diamond di Indonesia. Kegiatan pemasaran untuk produk-produk bisnis agensi dikoordinasikan oleh 
prinsipal-prinsipal merek. Seluruh strategi dan kegiatan pemasaran Grup Diamond, baik “below the 
line” maupun “above the line”, dikembangkan oleh tim pemasaran oleh Grup Diamond.
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Jejaring Distribusi

Jejaring distribusi Grup Diamond memungkinkan Grup Diamond secara efektif memasok bermacam-
macam merek ke berbagai jenis pelanggan. Jejaring Grup Diamond memiliki kemampuan untuk 
melakukan distribusi untuk berbagai suhu, termasuk produk bersuhu beku, dingin dan ruang dan AC. 
Grup Diamond telah membangun jejaring selama lebih dari empat dekade. Per 31 Juli 2019, Perseroan 
mengelola 21 titik distribusi, lebih dari 60 distributor pihak ketiga, lebih dari 850 depo barang lokal 
dan lebih dari 6.800 penjaja makanan, yang menjangkau 34 provinsi di Indonesia.

Peta di bawah ini menyajikan lokasi titik distribusi Grup Diamond dan rute pengiriman dari jejaring 
Grup Diamond di Indonesia.

Catatan:
Titik distribusi tidak langsung mengacu pada kota/area dimana Grup Diamond melakukan distribusi melalui distributor pihak 
ketiga.

Titik distribusi terbesar Grup Diamond berada dalam Kawasan Industri MM2100 di Cikarang Barat, 
yang dekat dengan fasilitas produksi Perseroan. Titik distribusi di kawasan industri MM2100 merupakan 
fasilitas peyimpanan dan juga pengemasan ulang. Jejaring ini didukung oleh titik distribusi Grup 
Diamond lainnya di seluruh Indonesia. Titik distribusi ini berperan sebagai lokasi penyimpanan produk, 
serta titik untuk mengalokasikan barang-barang gudang terhadap pesanan pembelian.

Armada

Jejaring titik distribusi Grup Diamond didukung oleh armada Grup Diamond yang ekstensif dengan 
jumlah lebih dari 900 kendaraan. Armada tersebut dilengkapi untuk mengangkut produk-produk suhu 
beku, dingin, dan ruang dan AC yang memungkinkan Grup Diamond untuk secara dekat memantau 
dan mengawasi produk Grup Diamond dalam proses distribusi ke seluruh jenis pelanggan Grup 
Diamond. Armada Grup Diamond dikelola oleh jaringan pusat melalui GPS, sehingga Grup Diamond 
dapat melacak lokasi kendaraan, suhu, jumlah pemberhentian dan penggunaan bahan bakar. Teknologi 
Grup Diamond memungkinkan Grup Diamond untuk memantau kualitas produk dan efisiensi dengan 
lebih baik, termasuk melalui pengelolaan temperatur secara otomatis, serta memastikan keselamatan 
pengemudi. Kendaraan-kendaraan ini tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari rantai logistik 
Grup Diamond. Kendaraan yang dapat mengangkut produk-produk suhu beku juga dapat mengangkut 
produk-produk dingin.
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Distributor pihak ketiga

Jejaring titik distribusi dan kendaraan Grup Diamond dilengkapi oleh jejaring distributor pihak ketiga 
yang membantu Grup Diamond melakukan pengiriman sampai tujuan akhir (last mile) di wilayah-
wilayah dan kota-kota ketiga tertentu. Per 31 Juli 2019, Grup Diamond memiliki kontrak dengan lebih 
dari 60 distributor/sub-distributor pihak ketiga dalam jejaring Grup Diamond, yang melayani lebih dari 
100.000 pelanggan. Distributor pihak ketiga terutama digunakan untuk melakukan pengiriman produk-
produk kering ke tujuan akhir, khususnya susu UHT dan confectionery, dikarenakan produk-produk 
suhu beku dan dingin membutuhkan rantai logistik yang lebih kuat. Grup Diamond memilih distributor 
pihak ketiga berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk cakupan area, portofolio merek yang telah ada, 
tenaga penjualan dan kondisi keuangan.

8. Pengadaan produk

Grup Diamond membeli produk-produk melalui dua saluran: (i) distribusi untuk produk bermerek; dan 
(ii) produk tidak bermerek. Produk bermerek adalah produk yang dipasarkan dengan merek tertentu, 
baik merek milik Grup Diamond maupun merek milik prinsipal, sedangkan produk tidak bermerek 
adalah produk komoditas atau produk curah (misalnya daging, ikan dan kentang) yang dipasarkan 
tanpa merek tertentu.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Grup Diamond untuk masing-masing periode:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali persentase)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
Untuk periode tujuh bulan yang

berakhir pada 31 Juli
2016 % 2017 % 2018 % 2018 % 2019 %

Produk bermerek 4.212,4 87,5 4.553,2 85,6 5.384,4 86,4 3.044,3 86,2 3.401,6 87,3
Produk tidak bermerek 600,9 12,5 764,9 14,4 846,7 13,6 487,6 13,8 493,6 12,7
Total pendapatan 4.813,3 100,0 5.318,1 100,0 6.231,1 100,0 3.531,9 100,0 3.895,2 100,0

Kegiatan produksi

Grup Diamond memproduksi kategori produk dairy dan jus milik Grup Diamond, serta makanan 
panggang, daging olahan, coklat dan bumbu. Produk dairy Grup Diamond terdiri dari es krim, susu 
segar dan UHT kemasan, yoghurt dan keju, masing-masing dari produk tersebut diproduksi di fasilitas 
produksi Grup Diamond di MM2100. Produk dairy Grup Diamond utamanya dipasarkan di bawah merek 
Diamond. Grup Diamond juga memproduksi bermacam-macam jus bersuhu dingin yang dipasarkan 
Grup Diamond dengan merek Jungle Juice dan Diamond dan merupakan produsen jus bersuhu dingin 
terkemuka di kategori ini di Indonesia. Grup Diamond juga memproduksi yoghurt yang dipasarkan 
dengan merek Biokul dan bumbu-bumbu seperti saus salad (salad dressing) dan mayones. Fasilitas 
bakery Grup Diamond khusus memproduksi pastry dan makanan beku dan siap saji, terutama untuk 
industri food service dan hospitality. Grup Diamond memasarkan makanan beku Grup Diamond di bawah 
merek Bon Patis untuk food service dan merek Edo untuk pasar ritel. Grup Diamond mengoperasikan 
fasilitas pengolahan daging di Cimahi yang memproduksi sosis, bakso, daging olahan, dan nugget dan 
dipasarkan di bawah merek Bavari. Grup Diamond juga menjual kentang beku di bawah merek Golden 
Farm, yang merupakan pemimpin pasar kentang goreng di Indonesia, dan keju di bawah merek Perfetto, 
pemimpin untuk produk keju khusus.

Grup Diamond juga memproduksi sejumlah produk untuk prinsipal merek internasional dalam kapasitas 
Perseroan sebagai produsen lokal. Grup Diamond menggunakan departemen riset dan pengembangan 
Grup Diamond untuk membantu prinsipal merek dengan memperbaiki dan menyelaraskan produk-produk 
mereka agar lebih sesuai dengan selera masyarakat Indonesia.
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Fasilitas produksi

Grup Diamond mengoperasikan empat fasilitas produksi untuk melayani bisnis Grup Diamond, masing-
masing memproduksi lini produk tertentu. Fasilitas utama Grup Diamond berada dalam Kawasan 
Industri MM2100 di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Fasilitas Grup Diamond 
lainnya berlokasi di Cimahi, Jawa Barat yang mencakup fasilitas produksi daging olahan. Selain itu, 
Grup Diamond saat ini membangun fasilitas baru di MM2100 yang diperkirakan akan selesai dibangun 
pada semester kedua tahun 2019.

Lini produksi Grup Diamond mempertahankan seluruh sertifikat Halal yang diperlukan untuk memasok 
produk-produk ke masyarakat di Indonesia yang didominasi populasi Muslim, sesuai dengan sistem 
jaminan produk halal yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia, lembaga ulama utama di Indonesia. 
Selain itu, sejak tahun 2013, fasilitas Grup Diamond di MM2100 telah disertifikasi berdasarkan Food 
Safety Systems Certification FSSC 22000 dan sejak tahun 2015 disertifikasi ISO 9001:2015, dimana hal 
ini menunjukkan fokus Grup Diamond pada pengelolaan mutu. Grup Diamond diwajibkan melakukan 
audit berkala oleh pelanggan domestik dan internasional Grup Diamond serta badan pengawasan 
keamanan pangan Indonesia.

Fasilitas produksi produk dairy MM2100 - Halmahera
Pabrik Grup Diamond di kawasan MM2100, Cikarang Barat adalah pabrik utama Grup Diamond dan 
awalnya dibangun pada tahun 2008. Pabrik ini memiliki kemampuan untuk memproduksi aneka ragam 
produk, meliputi susu, jus, es krim, keju, coklat, yoghurt, pudding, mayones dan produk-produk premix. 
Infrastruktur di pabrik meliputi lima mesin pasteurisasi, empat mesin sterilisasi, berbagai peralatan 
pencampuran dan pendinginan, serta tangki penyimpanan cairan untuk menyimpan susu dan jus baik 
sebelum maupun setelah diproses. Proses produksi susu UHT dan jus Grup Diamond seluruhnya telah 
berjalan secara otomatis mulai dari proses pengisian hingga pengemasan dan proses produksi yoghurt 
Grup Diamond masih semi-otomatis dengan sistem otomatis pada proses pengolahan dan sistem semi 
manual pada proses pengisian dan pengemasan. Selain itu, proses produksi es krim dan keju Grup 
Diamond seluruhnya telah berjalan secara otomatis.

Fasilitas produksi bakery MM2100 - Irian
Fasilitas produksi bakery Grup Diamond terletak berdekatan dengan fasilitas produksi MM2100 
Perseroan di Cikarang Barat dan awalnya dibangun pada tahun 2008. Fasilitas ini digunakan untuk 
memproduksi lini produk makanan panggang dan pastry siap saji dan beku milik Grup Diamond, termasuk 
roti, croissant, eclairs, kue tarcis dan puff pastry. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai peralatan 
untuk mendukung kegiatan operasionalnya, meliputi mesin pengaduk, proofing dan steaming, mesin rol 
dan pengiris, oven dan mesin penggorengan dan pendinginan, mesin pembeku dan mesin pengemasan.

Fasilitas produksi Cimahi – Jawa Barat
Fasilitas produksi Grup Diamond di Cimahi, Jawa Barat awalnya dibangun pada tahun 1997. Fasilitas 
ini memproduksi daging olahan seperti sosis, bakso dan nugget. Pabrik saat ini dilengkapi dengan 
mesin khusus untuk pengolahan daging, meliputi penggilingan, flakers, pengirisan dan pengasapan, 
serta peralatan pendingin, pembekuan dan pengemasan.

Tabel di bawah ini menyajikan volume produksi untuk setiap fasilitas produksi untuk masing-masing 
periode:

MM2100 Halmahera MM2100 Irian Cimahi
Rincian lokasi Jl. Halmahera Blok EE-2

Cikarang Barat, 
Bekasi 17520

Jl. Irian XI Blok LL-6
Cikarang Barat, 
Bekasi 17520

Jl. Cihanjuang No. 33
Cimahi Utara,  
Cimahi 40513

Produk yang diproduksi Dairy, jus, coklat dan premix Bakery, makanan beku dan 
makan siap saji

Daging olahan seperti sosis, 
bakso dan nugget

Tahun mulai beroperasi 2009 2008 1997
Volume produksi 2016 94,2 juta liter 1.617,5 ton 870,1 ton
Volume produksi 2017 96,2 juta liter 1.908,7 ton 739,2 ton
Volume produksi 2018 123,0 juta liter 1.907,7 ton 785,8 ton
Volume produksi per 31 Juli 2019 77,1 juta liter 951,1 ton 391,2 ton
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9. Prinsipal merek internasional

Berdasarkan bisnis agensi, Grup Diamond bekerja sama dengan berbagai prinsipal merek internasional 
untuk mendistribusikan produk-produk yang diproduksi pihak ketiga melalui jejaring distribusi Grup 
Diamond. Perseroan berkeyakinan bahwa banyaknya merek internasional terkemuka di portofolio 
Grup Diamond menunjukkan kualitas dan keandalan jejaring distribusi Grup Diamond. Kesepakatan 
Grup Diamond dengan produsen-produsen ini cenderung eksklusif untuk wilayah Indonesia dan 
Grup Diamond secara berkala melakukan negosiasi dengan mereka untuk menetapkan harga masing-
masing produk yang Grup Diamond distribusikan. Selain kemampuan distribusi Grup Diamond yang 
ekstensif, Perseroan juga menawarkan layanan bernilai tambah bagi prinsipal merek, seperti key account 
management, negosiasi syarat dan ketentuan perdagangan dengan penjual ritel, dan mendapatkan ruang 
produk pada ruang rak yang utama di toko ritel modern. Lebih lanjut Grup Diamond seringkali berada 
pada posisi yang baik untuk memberikan pengetahuan lapangan kepada prinsipal merek yang bekerja 
sama dengan Grup Diamond terkait selera dan pilihan pelanggan Indonesia. Informasi terkait perjanjian 
dengan prinsipal merk internasional dapat dilihat pada subbab perjanjian-perjanjian penting dengan 
pihak ketiga dalam bab ini.

10. Bahan baku, pemasok, gas, listrik dan pengelolaan persediaan

Bahan baku

Bahan baku Grup Diamond terutama terdiri dari bahan-bahan yang akan digunakan Grup Diamond 
dalam produksi makanan. Untuk bahan baku yang diimpor, Grup Diamond umumnya mempertahankan 
persediaan untuk beberapa bulan ke depan dalam rangka melindungi Grup Diamond terhadap gangguan 
pasokan yang mungkin terjadi dikarenakan perubahan di pasar internasional dan/atau proses pengaturan 
impor yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bahan baku utama dalam kegiatan usaha Grup Diamond 
meliputi susu mentah, gula, terigu, buah segar dan kering, jus, konsentrat, pati, bahan penyedap rasa 
dan pewarna alami dan buatan, dadih keju dan minyak nabati. Grup Diamond mendapatkan bahan baku 
tersebut di pasar domestik maupun internasional. Dalam rangka melindungi Grup Diamond terhadap 
gangguan pasokan, Grup Diamond umumnya menggunakan lebih dari satu pemasok dalam bentuk 
purchase order. Harga pembelian bahan baku komoditas umumnya berfluktuasi mengikuti harga pasar. 
Sejak tahun 2016, harga pembelian bahan baku komoditas rata-rata naik 2,37% setiap tahun.

Gas

Fasilitas produksi Grup Diamond membutuhkan pasokan bahan bakar gas dalam bentuk LNG dan CNG 
untuk mengoperasikan mesin-mesin produksi. Grup Diamond saat ini memperoleh pasokan bahan bakar 
gas dari PGN berdasarkan suatu perjanjian jangka panjang.

Listrik

Fasilitas produksi Grup Diamond dan, yang paling penting, gudang penyimpanan bersuhu beku, dingin 
dan AC, membutuhkan sumber tenaga listrik yang andal. Grup Diamond membeli tenaga listrik dalam 
jumlah besar dari PT Cikarang Listrindo Tbk., yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik berdekatan 
dengan fasilitas produksi utama dan gudang penyimpanan Grup Diamond di Cikarang Barat dan memasok 
Grup Diamond melalui jaringan PLN. Grup Diamond juga memiliki pembangkit tenaga listrik cadangan 
di seluruh gudang penyimpanan bersuhu beku, dingin dan AC dalam jejaring Grup Diamond.

Pengelolaan persediaan

Grup Diamond telah memiliki prosedur pengelolaan persediaan untuk mempertahankan efisiensi biaya. 
Sebagai contoh, Grup Diamond secara konsisten memantau hubungan antara proyeksi, jumlah pemesanan 
minimum dan jangka waktu antara pesanan dan pengiriman produk akhir (lead time) dalam upaya 
mengoptimalkan ukuran pemesanan dan pengiriman lead time. Lebih lanjut, Grup Diamond melakukan 
peninjauan bulanan untuk persediaan dalam rangka mengidentifikasi pergerakan persediaan, sehingga 
memungkinkan tim penjualan dan tim pendukung menyesuaikan dan mengkalibrasi ulang pemesanan 
pada bulan berikutnya.
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11. Pengendalian mutu

Pengendalian mutu merupakan bagian bisnis Grup Diamond yang penting dikarenakan industri 
manufaktur dan distribusi makanan tunduk pada standar-standar yang ketat terkait keamanan pangan 
dan reputasi merek-merek Grup Diamond bergantung pada kualitas produk Grup Diamond. Lebih 
lanjut, dikarenakan mayoritas populasi di Indonesia adalah Muslim, standar pengendalian mutu Grup 
Diamond juga harus memastikan bahwa Grup Diamond dapat mempertahankan sertifikat Halal untuk 
produk-produknya.

Proses pengendalian mutu Grup Diamond dilakukan sejak pengiriman bahan baku yang diperiksa oleh 
anggota tim pengendalian mutu terkait kondisi bahan baku dan, apabila berlaku, tingkat bakteri. Seluruh 
susu segar diperiksa pada saat pengiriman dan hanya diterima untuk pengolahan ketika pemeriksaan 
kualitas diselesaikan dan dinyatakan lulus. Setiap lini produk utama Grup Diamond memiliki staf 
pengawas yang melakukan pemeriksaan kualitas selama proses produksi. Staf tersebut akan diawasi 
oleh manajer pengendalian mutu.

Selain tim pengendalian mutu, Grup Diamond juga memiliki tim penjaminan mutu yang melakukan 
implementasi program jaminan mutu dalam keamanan pangan, kebersihan tubuh, persyaratan halal, dan 
praktek terbaik dalam produksi dan penyimpanan makanan. Tim ini melakukan kegiatan audit secara 
internal terhadap pelanggan, pusat distribusi dan pemasok Grup Diamond.

12. Riset dan pengembangan

Grup Diamond memiliki tim riset dan pengembangan yang khusus di fasilitas produksi MM2100. Tim 
ini ditugaskan untuk memperbaiki lini produk yang diproduksi dan mengembangkan lini produk baru, 
keduanya didasarkan pada masukan yang diterima dari tim penjualan dan pelanggan. Sebagai contoh, 
ketika Grup Diamond menyadari adanya permintaan potensial untuk produk yang bisa melengkapi 
produk dalam portofolio Grup Diamond, tim riset dan pengembangan Perseroan akan mengembangkan 
produk pelengkap ini untuk diproduksi secara in-house. Hal ini memungkinkan Grup Diamond untuk 
menyediakan kumpulan produk yang lebih komprehensif di berbagai kategori dan meningkatkan daya 
tarik Grup Diamond bagi pelanggan yang mencari sumber pasokan efisien. Biaya yang telah dikeluarkan 
Grup Diamond untuk kegiatan riset dan pengembangan adalah Rp2,0 miliar, Rp2,2 miliar dan Rp2,4 
miliar masing-masing pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dan Rp1,7 miliar untuk periode tujuh bulan 
pertama tahun 2019 atau mencapai 0,04% dari total pendapatan Grup Diamond untuk masing-masing 
periode.

13. Prospek usaha

Prospek industri makanan dan minuman di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, didukung 
oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang positif, termasuk kenaikan pendapatan dan konsumsi domestik 
yang kuat, profil demografi yang mendukung dan urbanisasi yang meningkat. Produk Domestik Bruto 
Indonesia telah tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2017 dan 5,2% pada tahun 2018, dan diperkirakan akan 
tumbuh sebesar 5,0%-5,4% pada tahun 2019 dan 5,1%-5,5% pada tahun 2020 (sumber: Bank Indonesia, 
Agustus 2019). Pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendorong berkembangnya kelas menengah dengan 
daya beli yang lebih besar. Berdasarkan data World Bank, terdapat lebih dari 7 juta orang yang beralih 
dari kelompok ekonomi kelas bawah ke kelompok ekonomi kelas menengah. Kenaikan jumlah kelas 
menengah telah mendorong kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan dan minuman 
(selain restoran) sebesar 8,6% pada tahun 2016 dan 7,8% untuk periode enam bulan pertama tahun 
2019. Lebih lanjut, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi 
diperkirakan mencapai 265,3 juta penduduk pada akhir 2018, dengan komposisi populasi dengan usia 
produktif sekitar 66,1% dari total populasi, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan konsumsi 
yang stabil dalam jangka menengah serta mendasari pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu pasar 
konsumen terbesar di dunia. Grup Diamond berkeyakinan bahwa industri makanan dan minuman akan 
mendapatkan manfaat yang besar dari pertumbuhan demografi Indonesia dan peningkatan daya beli 
masyarakat tersebut.
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14. Persaingan usaha

Grup Diamond saat ini bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri dan 
distribusi produk makanan dan minuman yang sejenis dengan produk makanan dan minuman yang 
ditawarkan oleh Grup Diamond. Pasar untuk industri ini terfragmentasi, yang terdiri dari perusahaan-
perusahaan dalam skala besar hingga skala kecil atau home industry dan tidak ada perusahaan tertentu 
yang memiliki pangsa pasar yang signifikan dan dapat mempengaruhi industri dengan kuat. Hal ini 
dikarenakan, antara lain, hambatan masuk yang tinggi untuk kegiatan produksi dan distribusi makanan 
mudah rusak yang membutuhkan lingkungan dengan suhu terkendali di Indonesia. Beberapa perusahaan 
tercatat pada BEI di industri produk makanan dan minuman yang menjadi pesaing utama Grup Diamond 
adalah PT Unilever Indonesia Tbk., PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., PT Ultrajaya Milk 
Industry Tbk. dan PT Campina Ice Cream Industry Tbk.

Grup Diamond berkeyakinan bahwa Grup Diamond dapat mengambil peluang dalam kondisi pasar 
yang terfragmentasi ini dengan memanfaatkan hubungan, jejaring distribusi, ukuran dan produk dalam 
portofolio Grup Diamond untuk mendapatkan posisi pasar yang menguntungkan. Posisi Grup Diamond 
dalam pasar saat ini memungkinkan Grup Diamond untuk melakukan negosiasi harga yang pada akhirnya 
menguntungkan bagi prinsipal merek maupun pelanggan Grup Diamond.

15. Teknologi informasi

Grup Diamond memiliki tim pengembangan teknologi yang bertanggung jawab atas pengembangan dan 
pemeliharaan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menjalankan bisnis Grup Diamond. 
Selain itu, Grup Diamond juga memiliki tim pengembangan piranti lunak berbasis XPA (dengan teknologi 
Rapid Application Development) serta XPI (Process Integration) sebagai API untuk mengkoneksikan 
dengan berbagai aplikasi pendukung lainnya, dalam rangka membantu digitalisasi proses bisnis Grup 
Diamond. Grup Diamond juga telah bermitra dengan penyedia teknologi informasi terkemuka, seperti 
Telkom Indonesia, IBM dan HP untuk menyediakan layanan server dan menerapkan BI Analytics, dan 
bermitra dengan Sophos untuk menyediakan keamanan internet dan juga untuk menyediakan layanan 
pengelolaan bandwith, Aruba untuk menyediakan core switch dan Cisco untuk router. Grup Diamond juga 
telah menerapkan beberapa sistem untuk meningkatkan proses bisnis Grup Diamond, seperti Accordia 
untuk memfasilitasi layanan call center Grup Diamond, Arobs GPS untuk mengoptimalkan armada 
pengiriman Grup Diamond dan Spaceman Professional milik AC Nielsen untuk merancang planogram.

Grup Diamond saat ini dalam proses melakukan digital transformasi baik dari sisi infrastruktur dan juga 
core system ke SAP4Hana yang akan mengintegrasi tenaga penjualan dengan lebih baik dan meningkatkan 
kemampuan analisis. Migrasi core system diperkirakan akan selesai dilakukan pada kuartal pertama 
tahun 2020. Sistem ini diharapkan akan mencakup penjualan dan distribusi, pengelolaan persediaan, 
pengelolaan gudang penyimpanan, perencanaan produksi, pengelolaan mutu, pemeliharaan pabrik, 
keuangan dan pengendalian internal. Selain itu tim pengembangan teknologi Grup Diamond juga sedang 
dalam proses perencanaan untuk menyediakan layanan virtualisasi dari sisi server dan desktop (users) 
yang dapat memberikan fasilitas akses terhadap semua aplikasi bisnis dengan lebih fleksibel kepada 
seluruh karyawan. Teknologi virtualisasi memungkinkan karyawan mengakses layanan aplikasi dan 
data dari manapun dan dengan perangkat (smart device) apapun sepanjang tersedia koneksi internet.

16. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

Dalam kegiatan usaha sehari-hari, Grup Diamond melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki 
hubungan Afiliasi, terutama transaksi antar perusahaan dalam Grup Diamond. Transaksi antar 
perusahaan tersebut sebagian besar timbul dari (i) transaksi antar DCS dengan SKD untuk penjualan 
dan pembelian barang; dan (ii) transaksi antar Perseroan dengan DCS dan SKD untuk jasa manajemen. 
SKD juga melakukan pembelian barang dari (i) PT Nuansa Alam Abadi, yang merupakan perusahaan 
yang dikendalikan oleh pemegang saham yang sama; (ii) ISC, yang merupakan perusahaan yang 
dikendalikan oleh anggota keluarga dekat pemegang saham pengendali; dan (iii) PT NHF Diamond 
Indonesia, perusahaan asosiasi DCS. 
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Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar transaksi dengan pihak-pihak tersebut untuk masing-masing 
periode:

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember
Periode tujuh bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

Perseroan
Pendapatan jasa manajemen - - 10.796 - 1.554
DCS
Penjualan barang 1.424.130 1.487.110 1.767.740 984.368 1.096.985
Pembelian barang 7.507 7.955 5.063 3.215 3.591
Beban jasa manajemen - - 3.276 - 716

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember
Periode tujuh bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Juli
2016 2017 2018 2018 2019

SKD
Penjualan barang 7.507 7.955 5.063 3.215 3.591
Pembelian barang 1.572.601 1.653.880 1.949.284 1.088.965 1.193.010
Beban jasa manajemen - - 7.520 - 838

Perusahaan dalam Grup Diamond juga melakukan transaksi sewa menyewa dengan pihak yang memiliki 
hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Grup Diamond. Total nilai sewa per tahun 
berdasarkan perjanjian sewa menyewa sebagaimana telah diuraikan pada Sub Bab Perjanjian-perjanjian 
penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dalam Bab ini adalah sebesar Rp4,2 miliar.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi tersebut telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan 
dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (arm’s 
length).

17. Hak atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”)

Grup Diamond melalui DCS dan SKD memiliki dan/atau menguasai HAKI yang bermanfaat dalam 
pelaksanaan kegiatan usaha Grup Diamond untuk lebih memperkenalkan nama dan produk Grup Diamond 
kepada para pelanggan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Diamond memiliki HAKI berupa 
125 hak merek dan tiga hak cipta yang terdaftar di Indonesia dan tiga merek yang terdaftar di luar 
Indonesia. Berikut rincian HAKI yang dimiliki oleh Grup Diamond:

• Hak merek

No. Merek
Kelas Barang/ 

Jasa
Nomor 

Pendaftaran Masa Berlaku
Pemegang 

Hak Merek
1. BAVARI 29 IDM000065897 2 Agustus 2026 DCS
2. BEEKUL 29 IDM000395490 8 Juli 2021 DCS
3. BIGGY 29 IDM000387520 16 Juni 2021 DCS
4. BIOGEN 29 IDM000421990 9 Februari 2022 DCS
5. BIO KUL 29 IDM000240254 6 Juni 2028 DCS
6. BIOKUL 29 IDM000122773 23 September 2025 DCS
7. BIOLA 29 IDM000099156 1 April 2025 DCS
8. BLUE RIBBON 29 IDM000387503 16 Juni 2021 DCS
9. BROOKFARM 29 IDM000433022 16 Maret 2022 DCS
10. CARNIVAL 29 IDM000377729 2 Maret 2021 DCS
11. CITILIFE 29 IDM000109710 7 Juni 2025 DCS
12. DIAMOND (Farm Fresh Milk) 29 IDM000042871 29 Januari 2024 DCS
13. DIAMOND (Kentang Beku) 29 IDM000030823 1 Desember 2025 DCS
14. DIAMOND (Lukisan) Dairy 29 IDM000100485 28 Agustus 2023 DCS
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No. Merek
Kelas Barang/ 

Jasa
Nomor 

Pendaftaran Masa Berlaku
Pemegang 

Hak Merek
15. DIAMOND (Lukisan) Non Dairy 29 IDM000433021 7 Mei 2028 DCS
16. DIAMOND CHEDDAR 29 IDM000286343 5 Juni 2029 DCS
17. FAST MELT 29 IDM000394181 5 Juli 2021 DCS
18. INNOCENT 29 IDM000555558 31 Oktober 2024 DCS
19. JUNGLE 29 IDM000095448 16 Februari 2025 DCS
20. LAKUL 29 IDM000535032 22 April 2024 DCS
21. MC TATER 29 IDM000030824 1 Desember 2025 DCS
22. NUTRIKUL 29 IDM000028630 28 Agustus 2023 DCS
23. POULTRY FARM 29 IDM000457164 22 November 2022 DCS
24. SKINNY COW 29 IDM000222081 18 Maret 2028 DCS
25. SKINNY COW 29 IDM000222141 18 Maret 2028 DCS
26. SMILING COW 29 IDM000416682 21 Desember 2021 DCS
27. SPLASH 29 IDM000337189 19 Juli 2020 DCS
28. SPRING FIELD 29 IDM000387521 16 Juni 2021 DCS
29. STARBIF 29 IDM000396663 25 Juli 2021 DCS
30. STERLING 29 IDM000412275 23 November 2021 DCS
31. STERLING 29 IDM000150488 15 Juni 2026 DCS
32. STERLING 29 IDM000348956 22 November 2022 DCS
33. SUNBERRI 29 IDM000396668 25 Juli 2021 DCS
34. SUNFRUIT 29 IDM000396661 25 Juli 2021 DCS
35. AMERICAN ICE CREAM 30 IDM000052689 9 April 2026 DCS
36. BIGGY 30 IDM000029946 2 September 2023 DCS
37. BIGGY 30 IDM000396615 27 Juni 2021 DCS
38. BIGROLL 30 IDM000425830 22 Maret 2022 DCS
39. BIGJOY 30 IDM000496293 22 Maret 2022 DCS
40. BROOKFARM 30 IDM000272819 14 Januari 2029 DCS
41. BROOKFARM 30 IDM000065696 20 Juli 2024 DCS
42. CHOCO DIP 30 IDM000077652 6 November 2026 DCS
43. CHOCO NUT 30 IDM000290145 17 Oktober 2021 DCS
44. CHOKANA 30 IDM000373808 27 Januari 2021 DCS
45. CRESANDO 30 IDM000065896 2 Agustus 2026 DCS
46. CYCLONE 30 IDM000421991 9 Februari 2022 DCS
47. DIAMANTE 30 IDM000459033 6 Juli 2022 DCS
48. DIAMOND (Coklat) 30 IDM0000229199 11 November 2025 DCS
49. DIAMOND (Desain Berlian) 30 IDM000077285 6 November 2026 DCS
50. DIAMOND (Desain bola-bola) 30 IDM000077284 6 November 2026 DCS
51. DIAMOND (Ice cream) 30 IDM000218611 3 Maret 2020 DCS
52. DIAMOND (Logo curve) 30 IDM000382560 8 September 2023 DCS
53. DIAMONDFAIR PATISSERIE 30 IDM000616269 31 Januari 2027 DCS
54. FRUTTI POP 30 IDM000062255 28 Agustus 2023 DCS
55. FUNROLL 30 IDM000425832 22 Maret 2022 DCS
56. IGLOO 30 IDM000122239 16 September 2025 DCS
57. JUMBO STICK 30 IDM000077654 6 November 2026 DCS
58. KRAYON 30 IDM000054795 6 Agustus 2022 DCS
59. LES HALLES 30 IDM000347219 23 September 2020 DCS
60. LOLLY POP & LUKISAN (Old design) 30 IDM000243635 19 November 2020 DCS
61. MAGIC + LUKISAN 30 IDM000072677 20 Maret 2026 DCS
62. MAJIKO 30 IDM000043131 18 November 2023 DCS
63. MAJIKO 30 IDM000273402 14 Januari 2029 DCS
64. MATRIX 30 IDM000058625 28 Agustus 2023 DCS
65. NINJA 30 IDM000042416 18 September 2023 DCS
66. NINJA 30 IDM000273401 14 Januari 2029 DCS
67. NOK OUT 30 IDM000336714 19 Juli 2020 DCS
68. PASTRY DELI 30 IDM000505068 16 Maret 2022 DCS
69. PASTRY DELIGHT 30 IDM000387519 16 Juni 2021 DCS
70. PASTRY DELIGHT 30 IDM000063866 19 Juli 2025 DCS
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No. Merek
Kelas Barang/ 

Jasa
Nomor 

Pendaftaran Masa Berlaku
Pemegang 

Hak Merek
71. POLAR POP (Old design) 30 IDM000511760 25 Oktober 2023 DCS
72. POPEYE 30 IDM000062927 1 November 2022 DCS
73. RAINBOW 30 IDM000077513 28 Agustus 2023 DCS
74. SKINNY COW 30 IDM000222081 18 Maret 2028 DCS
75. SOMBRERO 30 IDM000090283 23 Juni 2023 DCS
76. SOMBRERO 30 IDM000065895 2 Agustus 2026 DCS
77. SPREADO 30 IDM000353130 15 Oktober 2020 DCS
78. WHATSUP 30 IDM000425836 22 Maret 2022 DCS
79. BELLIWELL 32 IDM000544651 7 Agustus 2024 DCS
80. CITILIFE 32 IDM000109711 7 Juni 2025 DCS
81. DIAMOND 32 IDM000089367 28 Agustus 2023 DCS
82. FLAVORTWIST 32 IDM000216485 5 September 2026 DCS
83. JUNGLE 32 IDM000128859 11 November 2025 DCS
84. JUNGLE - JUICE 32 IDM000237626 14 Juli 2020 DCS
85. JUNGLE JUICE 32 IDM000332343 30 Mei 2022 DCS
86. SMILE DEVICE 32 IDM000015281 8 Desember 2024 DCS
87. SPRING FIELD 32 IDM000387512 16 Juni 2021 DCS
88. BLUE FOREST 29 IDM000309526 18 November 2029 SKD
89. BLUE SKY 29 IDM000309529 18 November 2029 SKD
90. DAIRY COW 29 IDM000416685 21 Desember 2021 SKD
91. DAIRYLAND (Dairy) 29 IDM000309514 17 November 2029 SKD
92. DAIRYLAND (Frozen Food) 29 IDM000122236 16 September 2025 SKD
93. DORATO 29 IDM000309523 18 November 2029 SKD
94. EDO (Bakso) 29 IDM000146158 3 September 2024 SKD
95. EDO (Lukisan) 29 IDM000160798 5 September 2026 SKD
96. EDO (Tulisan) 29 IDM000051431 16 Maret 2024 SKD
97. EPICURE 29 IDM000114559 19 Juli 2025 SKD
98. FISHBONE 29 IDM000337190 19 Juli 2020 SKD
99. BOTTEGA 29 IDM000309527 18 November 2029 SKD
100. GOLDEN RANCH 29 IDM000412276 23 November 2021 SKD
101. GOLDEN RANCH 29 IDM000309518 18 November 2029 SKD
102. IGLOO 29 IDM000122238 18 September 2025 SKD
103. MARLEY 29 IDM000309520 18 November 2029 SKD
104. PERFETTO 29 IDM000081270 26 November 2024 SKD
105. RIVERLAND 29 IDM000114560 19 Juli 2025 SKD
106. STARLAND 29 IDM000114561 19 Juli 2025 SKD
107. GOLDEN FARM 29 IDM000149456 8 Juni 2026 SKD
108. GOLDEN FARM 29 IDM000078221 29 November 2026 SKD
109. JUST FRY 29 IDM000151256 22 Juni 2026 SKD
110. BLUE SKY 30 IDM000309521 18 November 2029 SKD
111. Bonpatis 30 IDM000351419 20 Desember 2022 SKD
112. Bonpatis 30 IDM000150485 15 Juni 2026 SKD
113. Bonpatis 30 IDM000170931 19 Desember 2026 SKD
114. Bonpatis 30 IDM000465202 21 Desember 2021 SKD
115. BOTTEGA 30 IDM000309528 18 November 2029 SKD
116. EDO 30 IDM000213345 20 Juni 2027 SKD
117. EDO 30 IDM000146158 03 September 2024 SKD
118. GOLDEN FARM + Lukisan 30 IDM000309522 18 November 2029 SKD
119. GOLDEN RANCH 30 IDM000309525 18 November 2029 SKD
120. MARLEY 30 IDM000309519 18 November 2029 SKD
121. JUST FRY 31 IDM000237625 4 Juli 2020 SKD
122. JUST FRY 31 IDM000151257 22 Juni 2026 SKD
123. CYRA 32 IDM000125460 7 Oktober 2025 SKD
124. FRUITLAND 32 IDM000116482 2 September 2024 SKD
125. SUKANDA DJAYA 35 IDM000539763 22 April 2024 SKD
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• Hak cipta

No. Judul Ciptaan Jenis
Nomor dan Tangal 

Pendaftaran Periode Perlindungan
Pemegang Hak 

Cipta
1. Ice Cream Diamond Lagu C00200705104, 

26 September 2007
Berlaku selama 
50 tahun sejak 
6 Maret 2009

DCS

2. Ice Cream Diamond Lagu C00201101531, 
13 April 2011

Berlaku selama 
50 tahun sejak 
13 Februari 2012

DCS

3. “Diamond” Logo 027606, 15 Juni 
2005

Berlaku selama 
50 tahun sejak 
13 Juni 2005

DCS

Merek dagang di luar negeri

No. Merek Dagang Kelas
Nomor 

Pendaftaran Masa Berlaku
Pemegang Hak 

Merek
1. BIO KUL (Hongkong) 29 303111425 22 Agustus 2024 DCS
2. DIAMOND (Brunei Darussalam) 29 48323 18 October 2026 DCS
3. MARLEY (Brunei Darussalam) 30 48322 18 October 2026 DCS

Selain itu, Grup Diamond saat ini juga sedang melakukan pendaftaran atas hak merek sebanyak 40 (empat 
puluh) merek dagang dimana sebanyak satu merek dagang sedang dalam pendaftaran di luar negeri 
dan melakukan perpanjanjangan atas sertifikat merek sebanyak empat merek dagang pada Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perseroan menyatakan tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau 
peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau 
pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau 
peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan Grup Diamond yang dilaporkan tidak dapat 
dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan Grup Diamond masa datang.
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IX.  EKUITAS

Tabel ekuitas di bawah ini berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 
31 Juli 2019 dan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 
2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan 
perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup Diamond untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta 
Widjaja & Rekan (a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa 
modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 6 Desember 2019, yang ditandatangani 
oleh Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA (izin akuntan publik no. AP. 0302).

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Juli

2016 2017 2018 2019
Modal saham 250 205.250 205.250 205.250
Saldo laba 1.854.747 1.707.406 2.037.924 2.221.169
Surplus revaluasi - 679.586 677.897 676.584
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 1.854.997 2.592.242 2.921.071 3.103.003
Kepentingan nonpengendali 509 819 4.192 5.643
TOTAL EKUITAS 1.855.506 2.593.061 2.925.263 3.108.646

Setelah tanggal 31 Juli 2019, berdasarkan Akta No. 116/2019, para pemegang saham Perseroan telah 
menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari Rp100 untuk setiap saham menjadi Rp25 
untuk setiap saham.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang 
terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Grup Diamond karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham dan 
pelaksanaan konversi CB Anderson terjadi pada tanggal 31 Juli 2019, maka proforma struktur permodalan 
Grup Diamond pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Modal 
saham

Tambahan 
modal 
disetor Saldo laba

Surplus 
revaluasi

Ekuitas 
yang 

diatribusi-
kan kepada 

pemilik 
entitas 
induk

Kepenting-
an non-

pengendali
Total 

ekuitas
Posisi ekuitas menurut

laporan posisi keuangan
pada tanggal 31 Juli 2019 205.250 - 2.221.169 676.584 3.103.003 5.643 3.108.646

Perubahan ekuitas jika
diasumsikan terjadi pada
tanggal 31 Juli 2019:
- Penawaran Umum

Perdana Saham 2.500 80.500(1) - - 83.000 - 83.000
- Pelaksanaan konversi

CB Anderson 28.959 1.036.041 - - 1.065.000 - 1.065.000
Proforma ekuitas pada

tanggal 31 Juli 2019 236.709 1.116.541 2.221.169 676.584 4.251.003 5.643 4.256.646
Catatan:
(1) setelah dikurangi biaya Emisi
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X.  KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas 
nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan 
sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran 
dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan 
pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya 
dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan 
memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan 
kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. 
Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat 
memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen 
interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari 
Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen 
interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam 
hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas dalam 
jumlah hingga 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan mulai tahun 2020, setelah 
melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran 
dividen akan mempertimbangkan berbagai faktor, meliputi antara lain saldo laba, kinerja keuangan, 
arus kas, prospek bisnis dan kondisi keuangan Grup Diamond dan faktor-faktor lain yang relevan bagi 
pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap 
waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. 
Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah 
yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen 
kepada pemegang saham.

Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan pembagian dividen kas sebesar Rp450,0 miliar.
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XI.  PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam 
negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal 
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak 
dengan syarat:

• dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

• bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima 
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh 
lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 
Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan 
atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan 
No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

• atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan 
saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto 
nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara 
pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan 
transaksi penjualan saham.

• pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari 
nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.

• pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan 
perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk 
kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada 
penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan 
atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 
1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik 
saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya 
dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 
2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, 
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri 
atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima 
belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 
sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah 
lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari jumlah brutonya.
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Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 juncto 
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima 
atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto  Peraturan Menteri Keuangan 
No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan 
Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, 
atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan 
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak 
yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen 
disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan 
pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi 
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang 
Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang 
Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang 
tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, 
atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain 
bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh 
pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau 
telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran 
Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 
juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak No. PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI 
DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING 
MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, 
PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN 
UMUM PERDANA SAHAM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, 
Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.
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XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk 
menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full 
commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual 
pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak 
tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin 
Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan 
telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan, jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi efek dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Porsi Penjaminan
Keterangan Saham Rp (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:
1. PT Indo Premier Sekuritas 100.000.000 91.500.000.000 100,00
Jumlah 100.000.000 91.500.000.000 100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas 
menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2.  Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara 
Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 16 - 20 Desember 
2019, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada 
kisaran harga Rp900 - Rp930. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka 
berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga 
Penawaran sebesar Rp915. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Data dan informasi mengenai Grup Diamond, kinerja Grup Diamond, sejarah singkat, prospek 

usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Grup Diamond, baik di masa 

lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Grup Diamond; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.
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XIII.  LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR
   MODAL

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

AKUNTAN PUBLIK

KAP Siddharta Widjaja & Rekan
(a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative)
Wisma GKBI, lantai 33
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210

Nama Rekan : Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA
STTD : STTD.AP-55/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Keanggotaan asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP.0302
Pedoman kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP)

Tugas dan kewajiban pokok dari Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini 
adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar 
tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh 
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik 
bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. 
Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang 
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian 
atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, 
serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Witara Cakra Advocates
Sampoerna Strategic Square, North Tower, lantai 17
Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930

Nama Rekan : Kristo Molina, S.H.
STTD :  STTD.KH-92/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018
Keanggotaan asosiasi  :  Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200817
Pedoman kerja  :  Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/

HKHPM/VIII/2018 tanggal  8 Agustus 2018 dan Peraturan OJK 
No. 7/2017

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham 
ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas 
fakta dari segi hukum yang ada mengenai Grup Diamond dan keterangan lain yang berhubungan dengan 
itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat 
dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang 
diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus 
sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah 
sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip 
keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.



133

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Jakarta 12420

STTD :  STTD.N90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012
Pedoman kerja : Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah 
menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian 
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan 
kode etik notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2
Jakarta 10120

Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Izin usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 

1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek 
kepada PT Datindo Entrycom

Tugas dan kewajiban pokok dari BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menerima 
pemesanan saham berupa FPPS dan Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) yang telah dilengkapi 
dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan 
dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan 
saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. 
Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan 
saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. 
Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE akan melakukan 
proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, 
mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) atas nama pemesan yang mendapatkan 
penjatahan, dan menyusun laporan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan laporan penjatahan 
sesuai peraturan yang berlaku.

Lembaga dan para Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham 
ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
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XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN
  DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA
  TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana 
termaktub dalam Akta 116.2019. Anggaran dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan 
IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

• Ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha 
utama yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, 
bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti 
perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan 
pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan 
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan 
operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural 
economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, 
program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan 
untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan 
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Selain itu, Perseroan juga dapat menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan melalui Perusahaan 
Anak, antara lain (i) menjalankan kegiatan usaha di bidang industri, antara lain sebagai berikut: 
industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas; industri pembekuan 
ikan; industri berbasis daging lumatan dan surimi; industri pelumatan buah-buahan dan sayuran; 
industri pembekuan buah-buahan dan sayuran; industri pengolahan sari buah dan sayuran; industri 
pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran; industri pengolahan susu segar dan 
krim; industri pengolahan es krim; industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan 
es batu dan es balok); industri pengolahan produk dari susu lainnya; industri tepung campuran 
dan adonan tepung; industri produk roti dan kue; industri sirop; industri makanan dari cokelat 
dan kembang gula; industri makanan dan masakan olahan; industri bumbu masak dan penyedap 
masakan; industri minuman ringan; industri kosmetik termasuk pasta gigi; (ii) menjalankan 
kegiatan usaha di bidang perdagangan besar, antara lain sebagai berikut perdagangan besar hasil 
perikanan; perdagangan besar sayuran; perdagangan besar kopi, teh dan kakao; perdagangan 
besar minyak dan lemak nabati; perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian 
lainnya; perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan; perdagangan besar daging dan 
daging olahan lainnya; perdagangan besar hasil olahan perikanan; perdagangan besar susu dan 
produk dairy, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula; perdagangan besar produk roti; 
perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu; perdagangan besar makanan dan minuman 
lainnya; perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga; perdagangan besar farmasi; 
perdagangan besar kosmetik; perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga 
lainnya ytd; perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya; 
perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; perdagangan besar makanan dan 
minuman lainnya; (iii) menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran, antara lain 
sebagai berikut perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman 
atau tembakau di supermarket/minimarket; perdagangan eceran hasil peternakan; perdagangan 
eceran hasil perikanan; perdagangan eceran hasil pertanian lainnya; perdagangan eceran minuman 
tidak beralkohol; perdagangan eceran beras; perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah 
dan sejenisnya; perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah; perdagangan eceran daging 
dan ikan olahan; perdagangan eceran makanan lainnya; perdagangan eceran melalui media untuk 
komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium.
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• Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

Perseroan, dengan memperhatikan UUPT serta peraturan dan perundang-undangan lain yang 
berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal, serta peraturan dari Bursa Efek dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dapat mengubah 
permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, apabila penambahan 
modal Perseroan dilakukan tidak untuk memperbaiki posisi keuangan atau untuk tujuan 
penerbitan saham bonus, dengan ketentuan sebagai berikut (a) penyetoran atas saham dalam 
bentuk lain terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (b) penyetoran menggunakan 
jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk penyetoran dalam bentuk lain yang 
bersangkutan; (c) jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham 
paling lama 6 (enam) bulan.

- Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS;

- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang 
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (a) persetujuan 
RUPS telah diperoleh untuk penambahan modal dasar; (b) persetujuan dari Menkumham telah 
diperoleh; (c) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling 
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam waktu enam 
bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam huruf (b); (d) dalam 
hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tersebut dalam huruf (c) tidak 
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali anggaran dasar ini sehingga 
modal ditempatkan dan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal 
dasar, dalam jangka waktu dua bulan setelah jangka waktu dalam huruf (c) terlampaui; dan 
(e) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), termasuk persetujuan untuk 
merubah anggaran dasar sebagaimana disebut dalam huruf (d).

- Perubahan anggaran dasar mengenai penambahan modal dasar menjadi efektif setelah 
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% 
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham 
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk 
memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan 
penambahan modal disetor tersebut.

• Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPSLB

- RUPS Tahunan wajib dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku Perseroan 
berakhir.

 Dalam RUPS Tahunan, Direksi harus menyampaikan (a) laporan tahunan yang telah ditelaah 
terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan RUPS, (b) laporan 
keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; (c) laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; 
(d) usulan atas penggunaan laba bersih Perseroan apabila Perseroan memiliki saldo laba positif; 
(e) usulan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk terlebih dahulu disetujui 
kepada Dewan Komisaris sebelum ditunjuk sebagai auditor Perseroan oleh RUPS; (f) mata 
acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya untuk kepentingan Perseroan dengan 
memperhatikan ketentuan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti 
pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang 
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
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 Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila (a) telah diajukan secara 
tertulis kepada Direksi oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua 
puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat 
mengajukan usulan mata acara; dan (b) usulan tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-
kurangnya tujuh hari kalender sebelum pemanggilan RUPS yang bersangkutan diumumkan.

 Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal 
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

- RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk 
membicarakan dan memutuskan mata acara untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar.

• Ketentuan yang mengatur tentang hak, preferensi dan pembatasan yang terdapat pada 
masing-masing jenis hak atas saham

- Hak atas dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen;

 Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan 
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sehingga KSEI lebih jauh harus 
membagikan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan 
Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan 
Perusahaan Efek tersebut.

 Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan 
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank 
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi 
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada KSEI.

 Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, 
saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan 
Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek 
wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang 
dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada KSEI paling lambat 
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh 
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan 
paling lambat satu hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham 
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

 Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir 
berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

 Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah 
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan 
untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham 
yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun, dengan menyampaikan bukti haknya 
atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

- Hak suara;

 Jika terdapat pecahan nilai nominal saham, pemilik pecahan nilai nominal saham tidak berhak 
atas hak suara, kecuali pemilik pecahan nilai nominal saham bersama dengan pemilik pecahan 
nilai nominal saham yang lain memegang nilai nominal yang sama dengan nilai nominal satu 
saham pada kelas saham tersebut dan pemilik pecahan nilai nominal saham tersebut telah 
menunjuk satu diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka, dan hanya wakil ini 
yang berhak untuk menjalankan hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham 
tersebut.
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 Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara 
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang 
mengeluarkan suara.

- Hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi;

 Jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS, maka harus diadakan likuidasi oleh 
likuidator. Likuidator wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Sisa 
kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham menurut 
perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.

- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD;

 Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara mengeluarkan Efek 
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah (i) saham baru; (ii) efek yang dapat ditukar 
dengan saham; atau (iii) efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan 
selaku penerbit) yang dilakukan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

• Ketentuan yang berkaitan dengan Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, terdiri dari sekurangnya dua orang atau lebih anggota 
Direksi yang seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh 
RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS 
terkait pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak 
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang telah 
berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili 
Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang 
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang 
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan 
RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan 
dan anggaran dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang 
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain 
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun 
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: (a) meminjam atau meminjamkan uang 
atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank) yang jumlahnya melebihi 
jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; (b) mendirikan suatu usaha 
atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; (c) mengikat Perseroan 
sebagai penjamin; (d) membeli atau melepaskan aset Perseroan untuk nilai setara atau di bawah 
50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan, harus dengan persetujuan terlebih dahulu 
dari Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan 
karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh 
salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan 
Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 
satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau setiap usulan untuk 
melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar 
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian Perseroan, dan pembubaran 
Perseroan harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
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(a) RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham 
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

(b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat 
diselengarakan apabila dihadiri oleh -pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling 
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili 
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;

(c) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, maka 
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, 
pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK.

• Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari dua orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris 
Independen yang jumlahnya disesuikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di pasar modal, yang mana diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 
yang ditentukan pada RUPS terkait pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga 
berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Seorang 
anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan 
suatu keputusan RUPS.

Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari Direksi, Dewan Komisaris melakukan pengawasan 
atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan 
maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris setiap waktu 
dalam jam kerja kantor Perseroan berhak untuk (i) memasuki bangunan dan halaman atau tempat 
lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan (ii) memeriksa semua pembukuan, surat 
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak 
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; (ii) memperoleh penjelasan 
dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. 
Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dapat memimpin RUPS.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING 
DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI 
ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.
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XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pengajuan pemesanan pembelian saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan 
pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin 
Emisi Efek di mana FPPS diperoleh, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

2. Persyaratan pemesanan yang dapat diterima

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 
dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan 
hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan 
hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah 
pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan 
nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan 
jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan 
pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian 
saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan 
pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan 
pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/
badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan 
yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek 
Bersifat Ekuitas di KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan 
sebagai berikut:

(1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk 
Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang 
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum 
Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening 
selambat-lambatnya pada tanggal 21 Januari 2020 setelah menerima konfirmasi registrasi 
saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

(2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan 
di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang 
sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham 
Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
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(3) KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada 
pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis 
merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.

(4) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek 
di KSEI.

(5) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan 
efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada 
saham.

(6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada 
saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening 
efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang 
memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

(7) 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 Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

(8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI 
melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi 
formulir penarikan efek.

(9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat 
Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI 
dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian yang mengelola saham.

(10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib 
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening 
di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif  
Saham-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai 
prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang 
bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 
tanggal 16 Januari 2020, mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

6. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan 
saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal  
20 Januari 2020.

7. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata 
uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua 
setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:
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PT Bank Central asia Tbk.
Cabang Bursa Efek Jakarta

Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas QQ IPO Diamond
No. A/C : 4586816900

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak 
yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai 
pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (in good fund) oleh Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek dari nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 15.00 
WIB pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut 
di atas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab 
pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat 
pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan 
otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus 
melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan 
nomor FPPS-nya.

8. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan 
menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima 
pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan 
jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada 
saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

9. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Indo Premier Sekuritas selaku Manajer Penjatahan 
sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi sebesar-besarnya 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah 
Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, 
reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka 
penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai 
berikut :

(1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan 
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya 
persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

(2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk pula jatah bagi 
karyawan Grup Diamond yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham 
dengan jumlah paling banyak 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan 
dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan

(3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 
huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7, yaitu:
i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih 

saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen 
penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
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ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir i) dan butir ii), yang bukan 

merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat minimal 1,0% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran 
Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur 
penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

(1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf 
a angka (3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang 
dipesan, maka:
i)  pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; 

dan
ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya 

dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional 
kepada pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a angka (3);

(2) Jika dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 9 
huruf a angka (3) 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 

Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak 
mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah 
saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan 
terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan

ii) apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan 
kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, 
dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan 
saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu 
FPPS untuk Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang 
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka 
Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen 
penjualan dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka 
Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen 
penjualan dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Manajer Penjatahan wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Manajer Penjatahan Mengenai 
Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum (Formulir No. IX.A.7-1) kepada OJK paling 
lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, sebagai bagian dari laporan hasil Penawaran 
Umum Perdana Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai 
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan 
Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh 
Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7, 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
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10. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum 
Perdana Saham

a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya 
Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum 
Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif 
atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

(1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 
tiga Hari Bursa berturut-turut;

b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup Diamond; dan/atau

c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup 
Diamond yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

(2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan 
Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah 
penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat 
kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau 
pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama 
dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK 
paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan 
Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang 
Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham 
kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan 
tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai 
kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) huruf a), maka Perseroan wajib memulai 
kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah 
indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% 
(lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar 
penundaan;

(2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) huruf a), maka Perseroan dapat melakukan 
kembali penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;

(3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana 
Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi 
setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya 
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran 
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nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum 
Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga 
mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

(4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (3) kepada OJK 
paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan 
uang pemesanan kepada para pemesan. Pengembalian uang pemesanan tersebut dilakukan selambat-
lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana Saham, maka  pengembalian 
atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin 
Emisi Efek. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak keputusan 
penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah 
Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas saham batal demi 
hukum, dan pembayaran saham dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang 
pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran 
Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas 
nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang 
dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/
atau Penjamin Emisi Efek yang relevan kepada siapa FPPS semula diajukan, dengan menunjukkan atau 
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah 
menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian 
uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari 
keterlambatan sebesar 1,00% (satu persen) per tahun per tahun dikalikan jumlah uang yang terlambat 
dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan penundaan atau 
pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, 
dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 
30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan 
Saham Yang Ditawarkan. 

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk 
mengambilnya dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan 
atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung 
jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

12. Penyerahan FKPS atas Pemesanan Saham

Distribusi saham ke masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan 
selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian 
saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli 
pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.
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XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR 
  PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, mulai pukul 
10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek 
dan kantor BAE, sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 10

Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 50887168

Faks. (021) 50887167
Website: www.indopremier.com

GERAI PENAWARAN UMUM DIBUKA DI KANTOR BAE:

 PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2

Jakarta 10120, Indonesia
Tel. (021) 3508077

Faks. (021) 3508078
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Halaman ini sengaja dikosongkan



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup 
Diamond, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.
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Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan 
yang berlaku berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. 

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan serta entitas anak Perseroan yang 
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yaitu PT Diamond Cold Storage (“DCS”), 
PT Sukanda Djaya (“SKD”), PT Diamondfair Ritel Indonesia (“DRI”), dan PT Indogourmet Sarana 
Cemerlang (“ISC”) (DCS, SKD, DRI, dan ISC selanjutnya disebut sebagai “Entitas Anak”) pada 
tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen 
asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan dan Entitas Anak, serta 
pernyataan atau keterangan lisan dan/atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan 
Komisaris, wakil dan/atau karyawan Perseroan dan/atau Entitas Anak (sebagaimana relevan), yang 
hasilnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Entitas Anak yang menjadi dasar dari 
Pendapat dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan 
Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian akhir dari 
Pendapat dari Segi Hukum kami, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut: 

A. Perseroan dan Entitas Anak 

A.1. Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum di Indonesia, berkedudukan di 
Tangerang Selatan. Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah 
mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta 116/2019 (“Anggaran 
Dasar Perseroan”). Akta Pendirian Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat 
secara sah dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka 
sebagaimana disetujui Akta 116/2019 akan berlaku sejak dilaksanakan Penawaran Umum 
Perdana oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pasar modal. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 116/2019 telah 
memenuhi ketentuan Peraturan (i) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 
(“Peraturan IX.J.1”) dan (ii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah 
dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014”). 

A.2. Entitas Anak telah didirikan secara sah berdasarkan hukum di Indonesia. Akta Pendirian 
Entitas Anak dan perubahan anggaran dasar Entitas Anak telah dibuat secara sah dan telah 
memperoleh persetujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

A.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta 116/2019, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha 
dalam bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha utama 
Perseroan adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan 
nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen 
lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; 
tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; 
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat 
mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, 
konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan 
sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur 
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XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Diamond tanggal 31 Juli 2019, 
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup 
Diamond untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.
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JADWAL
Tanggal Efektif : 14 Januari 2020
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 15 – 16 Januari 2020
Tanggal Penjatahan : 20 Januari 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 Januari 2020
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 21 Januari 2020
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia : 22 Januari 2020

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

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

PT DIAMOND FOOD 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.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN 
DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:

Industri dan distribusi produk makanan dan minuman melalui Perusahaan Anak dan jasa konsultasi manajemen
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Komp. Pertokoan Bintaro Sektor IX Blok E No. 2

Tangerang Selatan, Banten 15229
Tel. (021) 6405678; Faks. (021) 6452945

Website: www.diamondfoodindonesia.com
Email: investor.relations@diamond.co.id

Pabrik:
Kawasan Industri MM2100 Kawasan Industri MM2100 Cimahi

Jl. Halmahera Blok EE-2 Jl. Irian XI Blok LL-6 Jl. Cihanjuang No. 33
Cikarang Barat, Bekasi 17520 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Cimahi Utara, Cimahi 40513

Jejaring Distribusi:
Per 31 Juli 2019, terdapat 21 titik distribusi dan lebih dari 60 distributor pihak ketiga

yang menjangkau 34 provinsi di Indonesia
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 1,056% (satu koma nol lima enam persen) dari 
jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi 
CB Anderson, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp25 (dua 
puluh lima Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran 
Rp915 (sembilan ratus lima belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp91.500.000.000 
(sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DU/SK-ESA/6/XI/2019 tanggal 6 November 2019, Perseroan mengadakan Progam 
Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 
sebesar 7.310.000 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu) saham atau sebesar-besarnya 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari 
jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada Anderson Investments 
Pte. Ltd. (“Anderson”) dalam rangka pelaksanaan konversi Convertible Bond yang diterbitkan berdasarkan Convertible Bonds 
Subscription Agreement (“CBSA”) tertanggal 11 Juli 2019 (“CB Anderson”) sebanyak 1.158.359.000 (satu miliar seratus lima 
puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 12,234% (dua belas koma dua 
tiga empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham dan konversi CB Anderson, pada Tanggal Penjatahan.
Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi CB Anderson 
memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan 
yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(“UUPT”).Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan 
kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT INDO PREMIER SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK 
SANGAT BERGANTUNG PADA KEGIATAN USAHA DAN PENDAPATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK 
DALAM GRUP DIAMOND. PENURUNAN KINERJA SALAH SATU PERUSAHAAN ANAK YANG MEMBERIKAN 
KONTRIBUSI SIGNIFIKAN DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN 
USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI 
PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG 
DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

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

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020.
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