
INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II (“PUT II”) 
DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 

 

INFORMASI INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) 
NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA 
OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI 
KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. 

 

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

 

PT SUMMARECON AGUNG Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN 
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. 

 

 
 

PT SUMMARECON AGUNG Tbk 

Kegiatan Usaha Utama 
Bergerak dalam bidang real estate, yang didukung dan dilakukan melalui  

3 (tiga) unit bisnis yaitu pengembangan properti, investasi dan manajemen properti, serta bisnis rekreasi dan hospitality 
 

Berkedudukan di Kota Jakarta Timur, Indonesia 
Alamat Kantor: 

Plaza Summarecon 
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42  

Jakarta 13210 
Telp. (+62 21) 471 4567 
Fax. (+62 21) 489 2976 

Web : www.summarecon.com  
Email : corp_secretary@summarecon.com  

 
 
 
 

PENAWARAN UMUM  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) II  

PT SUMMARECON AGUNG Tbk (“PUT II”) 
 

 
 

Sebanyak-banyaknya  2.622.368.000 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) Saham Baru atau sebesar 15,4% (lima belas koma empat persen) dari 
modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. 
Harga Pelaksanaan berkisar antara 10% - 25% diskon terhadap TERP pada saat tanggal penentuan Harga Pelaksanaan. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini 
sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Setiap pemegang 11 (sebelas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 
(“DPS”) Perseroan pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak-banyaknya 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya 
untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk 
pecahan, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan 
dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan 
tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama Perseroan antara lain hak suara dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. 
 
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan PT Semarop Agung dalam rangka PUT II tertanggal 6 April 2021, PT Semarop Agung sebagai pemilik 4.873.915.914 (empat miliar delapan ratus 
tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus empat belas) saham yang mewakili 33,78% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, 
menyatakan bahwa PT Semarop Agung akan melaksanakan sejumlah tertentu atau seluruh HMETD-nya, dan/atau mengalihkan sejumlah tertentu atau seluruh HMETD-nya kepada afiliasinya. 
 
Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PUT II Perseroan. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang 
bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam 
hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan 
atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika 
masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel. 
 
 

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 4 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL  
10 JUNI 2021. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL  
4 JUNI 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 10 JUNI 2021 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK 
BERLAKU LAGI. 

 

PUT II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PUT II TELAH MENJADI 
EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH 
DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PUT II SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI 
ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT II DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA. 

 

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU DALAM 
JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 15,4% (LIMA BELAS KOMA EMPAT PERSEN). 

 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERUBAHAN SITUASI EKONOMI DAN DINAMIKA PASAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA 
DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS..  

 

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT II INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL 
INDONESIA. 

 

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

 

 
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2021 
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INDIKASI JADWAL 

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) : 1 April 2021 
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif : 19 Mei 2021 
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (Cum-Right) 
di: 

  

- Pasar Reguler dan Negosiasi : 27 Mei 2021 
- Pasar Tunai : 2 Juni 2021 
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) di:   
- Pasar Reguler dan Negosiasi : 28 Mei 2021 
- Pasar Tunai : 3 Juni 2021 
Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD 
(Recording Date) 

: 2 Juni 2021 

Tanggal Distribusi HMETD : 3 Juni 2021 
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI : 4 Juni 2021 
Periode perdagangan HMETD : 4 - 10 Juni 2021 
Periode pelaksanaan HMETD : 4 - 10 Juni 2021 
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD : 7 - 14 Juni 2021 
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan : 14 Juni 2021 
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan : 15 Juni 2021 
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian 
Saham Tambahan yang tidak terpenuhi 

: 17 Juni 2021 

 

PENAWARAN UMUM TERBATAS II (“PUT II”) 

 
Dalam rangka pelaksanaan PUT II, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal 
dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 1 April 2021 
dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT II dengan 
penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 3.606.695.420 (tiga miliar enam ratus enam juta enam ratus sembilan puluh 
lima ribu empat ratus dua puluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sebagaimana 
dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Summarecon 
Agung Tbk. No. 01 tanggal 1 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Hasil RUPSLB 
tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI pada tanggal 5 April 2021, 
sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan. 
 
Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT II sebesar sebanyak-banyaknya 2.622.368.000 (dua miliar 
enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) Saham Baru atau sebesar 15,4% (lima belas koma 
empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp100 
(seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Harga Pelaksanaan 
berkisar antara 10% - 25% diskon terhadap TERP pada saat tanggal penentuan Harga Pelaksanaan. Jumlah dana 
yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu 
triliun lima ratus miliar Rupiah). Setiap pemegang 11 (sebelas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak-banyaknya 2 (dua) 
HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru 
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham 
memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil 
penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 
5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan 
hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki 
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama Perseroan antara lain hak suara dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. 
 
Saham Baru dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham 
yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). 
Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib 
dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. 
 
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja 
mulai tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2021. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan 
di BEI mulai pada tanggal 3 Juni 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 10 Juni 2021 sehingga HMETD 
yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. 
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Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan PT Semarop Agung dalam rangka PUT II tertanggal 6 April 2021, PT 
Semarop Agung sebagai pemilik 4.873.915.914 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima 
belas ribu sembilan ratus empat belas) saham yang mewakili 33,78% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor 
penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa PT Semarop Agung akan melaksanakan sejumlah tertentu atau seluruh 
HMETD-nya, dan/atau mengalihkan sejumlah tertentu atau seluruh HMETD-nya kepada afiliasinya. 
 
Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PUT II Perseroan. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak 
seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan 
kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya 
dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang 
tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah 
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta 
penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang 
ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 9 Maret 
2021 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE adalah sebagai berikut: 
 

Modal Saham 14.426.781.680  
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama 

dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham 
 

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 25.000.000.000 2.500.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

1. PT Semarop Agung 4.873.915.914 487.391.591.400 33,78 
2. PT Sinarmegah Jayasentosa 951.576.224 95.157.622.400 6,60 
3. Masyarakat 8.601.289.542 860.128.954.200 59,62 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 14.426.781.680 1.442.678.168.000 100,00 

Saham dalam Portepel 10.573.218.320 1.057.321.832.000  

 
Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi semua pemegang saham 
Perseroan menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru:  
 

Keterangan 

Sebelum PUT II Setelah PUT II 

Jumlah Saham Nilai Nominal  
(Rp100,-/saham) 

(%) Jumlah Saham Nilai Nominal  
(Rp100,-/saham) 

(%) 

Modal Dasar 25.000.000.000 2.500.000.000.000  25.000.000.000 2.500.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh      
1. PT Semarop Agung 4.873.915.914 487.391.591.400 33,78 5.759.851.628 575.985.162.794 33,78 
2. PT Sinarmegah Jayasentosa 951.576.224 95.157.622.400 6,60 1.124.545.019 112.454.501.875 6,60 
3. Masyarakat 8.601.289.542 860.128.954.200 59,62 10.164.753.033 1.016.475.303.330 59,62 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

14.426.781.680 1.442.678.168.000 100,00 17.049.149.680 1.704.914.968.000 100,00 

Jumlah Saham Dalam Portepel 10.573.218.320 1.057.321.832.000  7.950.850.320 795.085.032.000   

 
Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham 
tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali PT Semarop Agung yang akan melaksanakan seluruh 
HMETD miliknya: 
 

Keterangan 

Sebelum PUT II Setelah PUT II 

Jumlah 
wsSaham 

Nilai Nominal  
(Rp100,-/saham) 

(%) Jumlah Saham Nilai Nominal  
(Rp100,-/saham) 

(%) 

Modal Dasar 25.000.000.000 2.500.000.000.000     
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh      
1. PT Semarop Agung 4.873.915.914 487.391.591.400 33,78 5.759.851.628 575.985.162.794 37,61 
2. PT Sinarmegah Jayasentosa 951.576.224 95.157.622.400 6,60 951.576.224 95.157.622.400 6,21 
3. Masyarakat 8.601.289.542 860.128.954.200 59,62 8.601.289.542 860.128.954.200 56,17 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

14.426.781.680 1.442.678.168.000 100,00 15.312.717.394 1.531.271.739.394 100,00 

Jumlah Saham Dalam Portepel 10.573.218.320 1.057.321.832.000  9.687.282.606 968.728.260.606   

 
Setelah pelaksanaan PUT II, PT Semarop Agung akan tetap menjadi pengendali Perseroan 
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KETERANGAN TENTANG HMETD 

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD 
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 2 Juni 
2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 11 
(sebelas) Saham Lama berhak atas sebanyak – banyaknya 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan 
hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap 
saham sebesar Harga Pelaksanaan berkisar antara 10% - 25% diskon terhadap TERP pada saat tanggal 
penentuan Harga Pelaksanaan. 
 

b. Pemegang HMETD yang sah 
Pemegang HMETD yang sah adalah: 
i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau 
ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD, atau 
iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan 

HMETD. 
 
c. Perdagangan HMETD 

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, 
yaitu mulai tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2021. 
 
Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang 
pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD 
mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan 
penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat 
profesional lainnya. 
 
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat diperdagangkan di BEI dan yang berbentuk 
SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. 
 
Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan di bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan 
atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. 
 
Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi 
tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan 
sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar 
negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap 
hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System (“JATS”), kecuali 
hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD 
dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 
WIB.  
 
Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakan pengalihan melalui 
Anggota Bursa atau Bank Kustodian. 
 

d. Bentuk HMETD 
Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, 
Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham 
yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan 
dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan 
keterangan lain yang diperlukan. 
 
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan 
menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank 
Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI. 

 
e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD 

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka 
pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi 
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HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 4 Juni 2021 
sampai dengan 10 Juni 2021. 
 
Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) 
per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 
 

f. Nilai HMETD 
Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu 
dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan. 

 
Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan 
ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan 
untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD. 
 
Diasumsikan harga pasar satu saham = Rp a 
Harga saham PUT II  = Rp b 
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II = A 
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II = B 
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II = A + B 
Theoretical Ex-Rights Price (TERP) = (Rp a x A) + ( Rp b x B) 

  (A + B) 
 = Rp c 
Harga teoritis HMETD = Rp a – Rp c 

 
g. Pecahan HMETD 

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil 
penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. 

 
h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD 

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang 
ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang belum 
melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta 
tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam 
Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. 
 

i. Distribusi HMETD 
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD 
akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing 
di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas 
HMETD, yaitu tanggal 3 Juni 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan 
melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau 
Bank Kustodiannya. 
 
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, 
Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. 
 

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir asli 
lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan 
yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 4 Juni 2021 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah 
(KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan 
menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di: 

 
Biro Administrasi Efek Perseroan 

PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48 

Jakarta 12930 
Telp. +62 21 252 5666, Faks. +62 21 252 5028 

Email: registra.hmetd@yahoo.com  
Setelah SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, scan SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui 
email dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan. 

mailto:registra.hmetd@yahoo.com
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j. Hak Pemegang Saham 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara 
penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, maka 
seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan, 
mempunyai hak terlebih dahulu untuk untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut atau (atau dalam PUT 
II ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham 
Perseroan. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan 
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, 
setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk: 
a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap 

pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada 1 hari kerja sebelum tanggal 
Rapat Umum Pemegang Saham, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya 
sehubungan dengan pemilikan saham. 

b. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Setiap pemegang 
saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“Recording Date”) berhak untuk menghadiri dan memberikan 
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 

c. Meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 1 (satu) pemegang saham atau 
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 
 

k. Tata Cara Pengalihan HMETD 
Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang 
diperoleh dalam rangka PUT II ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode 
Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme 
perdangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdangangan bursa pada umumnya. 
 

INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN 
Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam 
periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK: 

 Bulan 
Harga Tertinggi 

(Rp/saham) 
Harga Terendah 

(Rp/saham) 
Total Volume Perdagangan  

(saham) 

April 2020 575 350 989.875.600 
Mei 2020 472 414 498.916.200 
Juni 2020 730 462 1.301.886.000 
Juli 2020 660 565 1.352.046.100 

Agustus 2020 685 515 1.646.552.700 
September 2020 675 510 1.005.319.500 

Oktober 2020 705 540 940.945.100 
November 2020 860 620 1.175.429.600 
Desember 2020 920 775 1.688.563.800 

Januari 2021 895 670 1.202.639.700 
Februari 2021 960 670 1.378.157.700 

Maret 2021 1070 825 1.147.493.900 
Sumber: Bloomberg 
Dalam 2 (dua) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.  

 

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT II 

Dana hasil PUT II, setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran yang menjadi 
kewajiban Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan serta modal kerja untuk pengembangan usaha 
Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 
 
1. Sekitar 28% (dua puluh delapan persen) akan dipergunakan untuk pelunasan utang obligasi Perseroan yakni 

Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I; 
 

2. Sekitar 14% (empat belas persen) akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian atas pokok utang bank yang 
dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak; dan 

 
3. Sisanya Sekitar 58% (lima puluh delapan persen) akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan dan/atau 

Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. 
 



7 

Alokasi dan prioritas penggunaan dana untuk butir 2 dan 3 tersebut di atas akan ditentukan sesuai dengan total dana 
bersih yang diterima pada PUT II dan kondisi keuangan serta kebutuhan operasional Perseroan pada saat penggunaan 
dana dimaksud. 
 
Jika dana hasil dari penerbitan PUT II ini tidak mencukupi atas rencana penggunaan dana tersebut di atas, maka 
Perseroan berencana untuk menggunakan kas internal untuk membiayai kekurangan pendanaan tersebut 
 
Penggunaan dana di atas bukan merupakan suatu transaksi material sesuai dengan POJK 17/2020 dan bukan 
merupakan suatu transaksi afiliasi sesuai dengan POJK 42/2020; 
 
Seluruh penggunaan dana hasil PUT II oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila 
dana yang diperoleh dari PUT II ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan 
dana bersih dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan lembaga keuangan atau 
menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi 
Perseroan. 
  
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi 
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil 
PUT II ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan 
dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 
Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT II 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 PUT II ini, maka Perseroan 
akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, 
dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham 
Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT II ini. 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus 
dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan 
Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. 
 
Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang 
telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam prospektus ini.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), oleh KAP Purwantono, 
Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, yang telah ditandatangani oleh Benyanto Suherman tanggal 31 Maret 
2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.   

 
ANALISIS KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
KONSOLIDASIAN 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

Untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 

2020 2019 

PENDAPATAN NETO 5.029.984 5.941.626 
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG (2.737.908) (3.091.877) 

LABA KOTOR 2.292.076 2.849.749 
Beban penjualan (275.478) (354.464) 
Beban umum dan administrasi (746.613) (915.466) 
Penghasilan operasi lain 8.344 14.248 
Beban operasi lain (2.467) (5.202) 

LABA USAHA 1.275.862 1.588.865 
Pendapatan keuangan 190.339 125.332 
Biaya keuangan (1.032.512) (795.238) 
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Keterangan 

Untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 

2020 2019 
Laba (rugi) pada ekuitas entitas asosiasi 6.078 3.961 

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN     
    PAJAK PENGHASILAN 439.767 922.920 

BEBAN PAJAK FINAL (196.479) (269.885) 

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 243.288 653.035 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO 2.621 (40.015) 

LABA TAHUN BERJALAN 245.909 613.020 
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN   
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Periode 
Berikutnya: 

  

  Keuntungan (kerugian) Atas Liabilitas Imbalan Kerja (13.537) 21.586 
  Pajak Tangguhan Terkait 39 (381) 

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 232.411 634.225 

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT       
  DIATRIBUSIKAN KEPADA : 

  

      Pemilik Entitas Induk 179.835 514.984 
      Kepentingan Nonpengendali 66.074 98.036 

TOTAL 245.909 613.020 

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF    
  TAHUN BERJALAN YANG DAPAT   
  DIATRIBUSIKAN KEPADA:   
     Pemilik Entitas Induk 166.337 536.189 
     Kepentingan Nonpengendali 66.074 98.036 

TOTAL 232.411                  634.225 

LABA PER SAHAM YANG DAPAT 
  DIATRIBUSIKAN KEPADA 
  PEMILIK ENTITAS INDUK (satuan penuh) 

 
 

12,47 

 
 

35,70 

 
Perseroan mengakui pendapatan sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan pada sektor properti  
di Indonesia. Hal ini diterapkan untuk pencatatan pendapatan dimana untuk penjualan properti hanya diakui ketika 
terdapat proses penyerahan kepada pelanggan. Penjualan dari properti Perseroan umumnya diakui setelah periode 
12 (dua belas) hingga 36 (tiga puluh enam) bulan dari saat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hingga saat 
penyerahan. Selain itu, pendapatan dari sewa dan rekreasi diakui sebagai pendapatan sesuai masa sewa atau 
keanggotaannya.  
 
Tabel dibawah ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2020 dan 2019.  
 

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 

Uraian 
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 

2020 % 2019 % 

Pengembang properti     

Rumah 1.991.095 39,58 2.227.653 37,49 
Bangunan komersil 626.875 12,46 681.172  11,46 
Kapling 55.716 1,11 224.300  3,78 
Apartemen 875.595 17,41 387.872  6,53 
Lain-lain 120.621 2,40 95.946 1,61 

Sub-total 3.669.902 72,96 3.616.943 60,87 

Properti Investasi     

Mal dan retail 816.591 16,23 1.520.959  25,60 
Perkantoran 27.487 0,55 29.427  0,50 
Hunian 4.111 0,08 5.175  0,09 
Komersial dan lainnya 45.441 0,90 43.394  0,73 

Sub-total 893.631 17,77 1.598.955 26,91 

Lain-lain     

Rekreasi 26.575 0,53 74.544 1,25 
Hotel 126.685 2,52 348.229 5,86 
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Uraian 
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 

2020 % 2019 % 
Lain-lain 313.191 6,23 302.955 5,10 

Sub-total 466.451 9,27 725.728 12,21 

Jumlah 5.029.984 100,00 5.941.626 100,00 

  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2019 
 
Pendapatan Neto 
 
Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 
Rp911.640 juta (-15,34%) dari Rp5.941.626 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi 
Rp5.029.980 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama dikarenakan penurunan 
pendapatan segmen properti investasi sebesar (-44,11%) yang disebabkan oleh penurunan pendapatan pada mal dan 
retail serta hotel sehubungan dengan adanya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terkait pandemik 
COVID-19. Walaupun terjadi penurunan pendapatan dari hasil penjualan rumah sebesar Rp236.558 juta (-10.6%), 
namun Perseroan berhasil membukukan peningkatan pendapatan yang signifikan dari penjualan apartemen sebesar 
Rp487.723 juta (126%) sehingga total pendapatan pada segmen pengembangan properti tidak mengalami perubahan 
signifikan.   
 
Beban pokok penjualan dan beban langsung 
 
Beban pokok penjualan dan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami 
penurunan sebesar Rp353.970 juta (-11,45%) dari Rp3.091.880 juta  di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019 menjadi Rp2.737.910 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan terutama 
oleh penurunan pada segmen pengembang properti dengan adanya penurunan beban pokok penjualan rumah dan 
bangunan komersil, dimana rasio beban pokok penjualan terhadap pendapatan rumah dan bangunan komersial pada 
31 Desember  2020 lebih baik daripada 31 Desember  2019. Adapun penurunan beban pokok penjualan dan beban 
langsung pada segmen properti investasi dan lain lain sejalan dengan penurunan pendapatan pada segmen tersebut. 
 
Laba Kotor  
 
Laba kotor untuk tahun di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 
Rp557.670 juta (-19,57%) dari Rp2.849.750 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi 
Rp2.292.070 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Marjin laba kotor 31 Desember 2020 
mengalami sedikit penurunan sebesar 2,39% dari 47,96% pada 31 Desember 2019 dan menjadi 45,57% per 31 
Desember 2020. Kontribusi penurunan terbesar berasal dari segmen properti investasi pada mal dan retail sehubungan 
dengan adanya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terkait pandemik COVID-19, tetapi penurunan 
ini sebagian besar bisa diimbangi dengan peningkatan marjin laba kotor dari segmen pengembangan properti. 
 
Beban penjualan 
 
Beban penjualan untuk tahun di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
mengalami penurunan sebesar Rp78.990 juta (-22,28%) dari Rp354.470 juta di tahun yang berakhir pada tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp275.480 juta di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama dikarenakan penurunan biaya promosi dan events pada segmen 
mal dan retail, dan penurunan beban komisi travel agent pada segmen lain-lain (hotel). Penurunan ini terjadi karena 
penurunan kegiatan bisnis sehubungan dengan adanya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terkait 
pandemik COVID-19. 
 
Beban umum dan administrasi 
 
Beban umum dan administrasi di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
mengalami penurunan sebesar Rp168.850 juta (-18,44%) dari Rp915.470 juta di tahun yang berakhir pada tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp746.610 juta di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama dikarenakan penurunan biaya gaji dan tunjangan lainnya, yang 
disebabkan oleh kebijakan penyesuaian biaya gaji karyawan sehubungan dengan pandemik COVID-19.  
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Laba Usaha  
 
Laba usaha di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan 
sebesar Rp313.000 juta (-19,70%) dari Rp1.588.870 juta di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2019 menjadi Rp1.275.860 juta di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020. Kontribusi penurunan terbesar berasal dari segmen properti investasi pada mal dan retail sehubungan 
dengan adanya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terkait pandemik COVID-19, tetapi penurunan 
ini juga diimbangi dengan adanya peningkatan marjin laba usaha dari segmen pengembangan properti. 
 
Laba Periode/Tahun Berjalan 
 
Laba tahun berjalan di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami 
penurunan sebesar Rp367.110 juta (-59,89%) dari Rp613.020 juta di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp245.910 juta di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 terutama dikarenakan penurunan laba usaha dan penurunan pada biaya keuangan bersih 
sebesar Rp23.280 juta, namun terdapat penyesuaian pencatatan biaya keuangan bersih sebagai dampak penerapan 
PSAK 72 sebesar Rp277.490 juta. 
 
ANALISIS KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

 
(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
 2020 2019 

ASET   

ASET LANCAR   
Kas dan setara kas 1.656.482 1.664.424 
Piutang usaha - neto   
    Pihak berelasi 4.871 8.993 

Pihak ketiga 251.667 212.704 
Piutang lain-Lain  19.055 21.408 
Piutang pihak-pihak berelasi non-usaha 88.258 48.093 
Persediaan 9.186.988 8.514.332 
Pajak dibayar dimuka 371.883 305.838 
Biaya dibayar dimuka 40.166 29.592 
Uang muka 269.377 340.197 
Aset keuangan lancar lainnya 171 5.163 

Total aset lancar 11.888.918 11.150.744 

ASET TIDAK LANCAR 
  

Piutang usaha - neto 
  

Pihak ketiga 51.071 44.108 
Piutang lain-lain  3.994 - 
Piutang pihak-pihak berelasi non-usaha 49.017 66.901 
Tanah yang belum dikembangkan 6.259.664 6.536.036 
Investasi pada entitas asosiasi 65.794 59.716 
Uang muka 703.362 716.621 
Aset tetap  331.696 338.339 
Properti investasi  4.382.561 4.356.719 
Aset pajak tangguhan  1.879 151 
Aset keuangan tidak lancar lainnya 1.095.657 1.024.560 
Aset tidak lancar lainnya 88.921 147.762 

Total aset tidak lancar 13.033.616 13.290.913 

TOTAL ASET 24.922.534 24.441.657 

  
 

LIABILITAS DAN EKUITAS  
 

LIABILITAS JANGKA PENDEK 
  

Utang bank jangka pendek 2.670.935 2.139.382 
Utang usaha kepada pihak ketiga 80.677 86.134 
Utang lain-lain 357.213 359.443 
Utang pihak-pihak berelasi non-usaha - 66.995 
Beban akrual 740.073 1.174.972 
Utang pajak 61.921 65.974 
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Keterangan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
 2020 2019 

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 35.581 20.209 
Liabilitas kontrak   
    Pihak-pihak berelasi 5.258 5.018 
    Pihak ketiga 2.656.303 2.053.874 
Uang jaminan yang diterima   

Pihak-pihak berelasi 210 202 
Pihak Ketiga 92.311 101.229 

Pendapatan diterima dimuka   
    Pihak berelasi 3.000 - 
    Pihak ketiga 356.518 431.278 
Utang jangka panjang yang jatuh tempo    

Dalam satu tahun - neto: 
  

Utang bank dan  lembaga pembiayaan 884.990 1.216.411 
   Utang Obligasi  413.521 1.296.211 

Liabillitas Sewa  643 - 

Total Liabilitas Jangka Pendek  8.359.155 9.017.332 

 
LIABILITAS JANGKA PANJANG   
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang Jatuh 

tempo dalam satu tahun - neto:   
Utang bank dan lembaga pembiayaan 4.785.722 3.209.877 

Utang obligasi  697.130 1.107.125 
Liabilitas sewa 5.139 - 
Liabilitas kontrak - pihak ketiga 1.590.008 1.235.573 
Utang lain-lain 11.276 14.718 
Utang pihak-pihak berelasi non-usaha - 29.183 
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 128.811 120.678 
Uang jaminan  yang diterima   

Pihak-pihak berelasi 7.153 6.653 
Pihak ketiga 101.462 105.101 

Pendapatan diterima dimuka   
    Pihak berelasi 21.000 - 
    Pihak ketiga 104.829 111.843 
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya 3 3 
Liabilitas pajak tangguhan  25.158 32.211 

Total liabilitas jangka panjang 7.477.691 5.972.965 

Total LIABILITAS 15.836.846 14.990.297 

EKUITAS 
  

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perseroan   
 

Modal saham   
     Modal dasar - 25.000.000.000   
        Saham dengan nominal Rp100   
        per saham (satuan penuh)   
    Modal ditempatkan dan disetor   
        Penuh - 14.426.781.680 saham 1.442.678 1.442.678 
Tambahan modal disetor 22.996 22.996 
Selisih transaksi dengan Kepentingan       
    Nonpengendali 

(1.665) 1.557 

Saldo laba   
Telah ditentukan penggunaannya - cadangan umum 117.872 111.530 
Belum ditentukan penggunaannya 5.263.964 5.788.885 

Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
Entitas Induk 

6.845.845 7.367.646 

Kepentingan nonpengendali 2.239.843 2.083.714 

Total EKUITAS 9.085.688 9.451.360 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 24.922.534 24.441.657 
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2019Aset 
 
Total aset per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp480.880 juta (1,97%) dari Rp24.441.660 juta di 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp24.922.530 juta di tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada aset lancar Perseroan, sedangkan aset tidak lancar tidak 
mengalami perubahan signifikan dalam periode tersebut. 
 
Aset lancar 
 
Aset lancar per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp741.259 juta (6,64%) dari Rp11.150.744 juta per 
31 Desember 2019 menjadi Rp11.892.003 juta per 31 Desember 2020. Hal ini terutama dikarenakan kenaikan 
persediaan dalam proses sebesar Rp654.656 juta sehubungan dengan pembangunan proyek-proyek Perseroan yang 
sedang berjalan di beberapa lokasi. 
 
Aset tidak lancar 
 
Aset tidak lancar per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp260.382 juta (1,99%) dari Rp13.290.913 
juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp13.030.531 juta per 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama 
disebabkan oleh penurunan dalam tanah yang belum dikembangkan sebesar Rp276.371 juta (-4.41%) dari 
Rp6.536.035 miliar per 31 Desember 2019 menjadi Rp6.259.664 juta per 31 Desember 2020, sehubungan dengan 
telah dikembangkannya beberapa lahan di beberapa lokasi pada periode tersebut. 
 
Liabilitas 
 
Total liabilitas per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp846.550 juta (5,65%) dari Rp14.990.300 juta 
per 31 Desember 2019 menjadi Rp15.836.850 juta per 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh 
kenaikan pada liabilitas jangka panjang yang meningkat sebesar Rp1.504.726 juta (25,19%) yang diiringi dengan 
penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp658.177 juta (-7,87%). 
 
Liabilitas Jangka Pendek 
 
Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp658.177 juta (-7,87%) dari 
Rp9.017.332 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp8.359.155 juta per 31 Desember 2020. Walaupun terdapat 
kenaikan utang bank jangka pendek dan uang muka dan jaminan yang diterima Perseroan, namun jumlah kenaikan 
tersebut diimbangi oleh penurunan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan utang 
obligasi dan sukuk ijarah dengan jumlah yang lebih besar. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 
satu tahun mengalami penurunan sebesar Rp331.421 juta (27,25%) dari Rp1.216.411 juta per 31 Desember 2019 
menjadi Rp884.990 juta per 31 Desember 2020, sehubungan dengan adanya pembayaran utang bank jangka panjang 
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang telah jatuh tempo. Sedangkan utang obligasi mengalami penurunan 
sebesar Rp882.690 juta (-68,1%) dari Rp1.296.211 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp413.521 juta per 31 
Desember 2020, sehubungan dengan adanya pembayaran utang obligasi yang telah jatuh tempo. 
 
Liabilitas Jangka Panjang 
 
Liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.504.726 juta (25,19%) dari 
Rp5.972,96 miliar per 31 Desember 2019 menjadi Rp7.477.691 juta per 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan dalam utang bank dan utang lembaga pembiayaan sebesar Rp1.575.845 juta 
(49,09%) dari Rp3.209.877 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp4.785.722 juta per 31 Desember 2020, sehubungan 
dengan adanya penarikan fasilitas pinjaman yang sebagian besar merupakan kredit investasi yang dilakukan 
Perseroan pada periode tersebut. 
 
Ekuitas 
 
Total ekuitas per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp365.670 juta (-3,87%) dari Rp9.451.360 juta 
per 31 Desember 2019 menjadi Rp9.085.690 juta per 31 Desember 2020. Hal ini terutama dikarenakan penurunan 
laba tahun berjalan dan penyajian kembali saldo laba awal tahun 31 Desember 2020 sebesar Rp684.910 juta 
sehubungan dengan penerapan PSAK 72. 
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Likuiditas dan Sumber Pendanaan 
 
Kebutuhan operasi, belanja modal dan modal kerja Perseroan terutama didanai dari kas yang diperoleh dari operasi 
serta pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pinjaman bank dan obligasi. Per tanggal 31 
Desember 2020, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman bank yang tersedia senilai Rp11.466.800 juta. Dari jumlah 
tersebut, Rp1.134.560 juta belum digunakan.  
 
Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1.656.480 juta, yang terdiri dari 
kas, bank dan deposito berjangka dengan tanggal jatuh tempo yang tidak melebihi tiga bulan dan juga tidak dijaminkan. 

Laporan Segmen  

Tabel berikut ini menyajikan laba usaha menurut segmen usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2020 dan 2019. 

(dalam jutaan Rupiah)  

Keterangan 
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 

2020 2019 

Pengembang Properti   

Pendapatan Neto 3.669.902 3.616.943  
Laba Kotor 1.937.987 1.682.749  
Laba Usaha   1.230.656 893.581  

Properti Investasi     
Pendapatan Neto 893.631 1.598.955  
Laba Kotor 328.692 934.895 
Laba Usaha 182.287  665.014 

Rekreasi dan Perhotelan     
Pendapatan Neto 153.260 422.773  
Laba Kotor 394 167.958  
Laba Usaha (76.637) 45.405 

Lain-lain     
Pendapatan Neto 313.191 302.955  
Laba Kotor 25.003 64.147 
Laba Usaha (60.444) (15.135) 

 
ANALISIS KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS 

(dalam jutaan Rupiah)  

Keterangan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 

2020 2019 

Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas 
operasi 

(22.932) 504.744 

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi (479.434) (581.172) 
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 494.424 217.004 

Kenaikan neto kas dan setara kas  (7.942) 140.576    
Kas dan setara kas awal tahun 1.664.424 1.523.848 
Kas dan setara kas akhir tahun 1.656.482 1.664.424 

 
Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 
 
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 
 
Total arus kas masuk dari aktivitas operasi di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan 
sebesar Rp527.676 juta (104,54%) dari Rp504.740 juta di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi minus 
Rp22.932 juta. Hal ini terutama dikarenakan penurunan pendapatan dalam segmen properti investasi pada mal dan 
retail serta segmen lain-lain (hotel) sehubungan dengan adanya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) 
terkait pandemik COVID-19. 
 
Arus Kas dari Aktivitas Investasi 
 
Total arus kas keluar dari aktivitas investasi di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan 
sebesar Rp101.738 juta (17,51%) dari Rp581.172 juta di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi 
Rp479.434 juta. Hal ini terutama dikarenakan penurunan perolehan tanah yang belum dikembangkan pada tahun 2020.   
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Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 
 
Total arus kas masuk dari aktivitas pendanaan di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 
sebesar Rp277.420 juta (127,84,%) dari Rp217.004 juta di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi 
Rp494.424 juta. Hal ini terutama dikarenakan kenaikan penerimaan utang bank, adapun pada periode tersebut 
terdapat pembayaran utang obligasi dan sukuk ijarah yang telah jatuh tempo. 
 
Aktivitas Dan Solvabilitas  
 
Tingkat aktivitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mempergunakan aktivanya secara efektif dan efisien 
untuk menghasilkan pendapatan yang diukur dengan perbandingan antara pendapatan neto dengan total aset. Pada 
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tingkat aktivitas Perseroan masing-masing adalah sebesar sebesar sebesar 
0,20x dan 0,24x. 
 
Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang tercermin dari 
perbandingan antara total liabilitas dengan ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. 
Perbandingan antara total liabilitas dengan ekuitas pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 
masing-masing adalah sebesar 1,74x dan 1,59x. Sedangkan perbandingan antara total liabilitas dengan total aset pada 
periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,64x dan 0,61x. 
 
Imbal Hasil Ekuitas  
  
Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari 
modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara total laba tahun berjalan dengan ekuitas. Pada 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,71% dan 6,49%. 
 
Imbal Hasil Investasi  
  
Kemampuan imbal hasil investasi (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan rasio total laba 
periode/tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset. Pada periode yang berakhir pada  
31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,99% dan  2,51% 
 
Pembelanjaan Modal (Capital Expenditure)  

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 

2020 2019 

Aset Tetap 100.834 69.791 
Properti Investasi 176.490 185.252 

Total Pembelanjaan Modal (Capital Expenditure) 277.324 255.043 

 
Dampak Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing  

 
Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal 
neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku 
pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan. 
 
Batasan Pengalihan Dana Entitas Anak Kepada Perseroan  

 
Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak 
dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. 
 
Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (dua) Tahun Terakhir 
 
Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak signifikan pada kegiatan 
usaha Perseroan.  
 
Kejadian Atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi  
 
Sehubungan dengan adanya pandemik COVID-19, di segmen properti investasi pada mal dan retail, Perseroan 
memberikan kebijaksanaan keringanan pembayaran sewa kepada para penyewa. Kelanjutan kebijakan ini akan dikaji 
ulang sesuai dengan perkembangan kondisi terkini. 
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Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang  
 
Pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan memiliki pinjaman yang masih terhutang sebesar Rp8.165.539 juta dan 
USD12.504.134 atau ekuivalen dengan Rp176.107 juta. Dengan demikian total pinjaman Perseroan yang masih 
terutang adalah sebesar Rp8.341.646 juta. 
  
Adapun pinjaman Perseroan yang masih terutang tersebut secara neto terdiri dari: 
• Pinjaman jangka pendek  Rp2.670.935 juta 
• Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Rp884.990 juta 
• Pinjaman jangka panjang Rp4.785.721 juta 
 
Berdasarkan jenis bunga pinjaman, pinjaman perseroan dari bank seluruhnya terdiri atas pinjaman dengan suku bunga 
mengambang. Selain itu berdasarkan jenis mata uangnya, bahwa pinjaman perseroan didominasi oleh pinjaman dalam 
mata uang Rupiah dengan persentase sebesar 97,89%, dari total pinjaman. 

 
Atas pinjaman Perseroan yang masih terhutang tersebut, terdapat beberapa pinjaman bank dan pinjaman lembaga 
pembiayaan jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 
2029 dan 2030 secara berturut turut sebesar equivalen Rp884.990 juta Rp929.351 juta,  
Rp775.831 juta, Rp996.840 juta, Rp828.116 juta, Rp389.181 juta, Rp482.556 juta, Rp359.027 juta,  
Rp19.856 juta, dan Rp4.963 juta. 
 
Perseroan terus berupaya untuk menjaga keseimbangan profil pinjaman perseroan berdasarkan waktu jatuh tempo, 
jenis bunga pinjaman dan jenis mata uang untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perseroan.  
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA 
PERSEROAN  
 
Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2020 adalah tahun di mana pandemi Covid-19 terjadi. Banyak kebijakan dan 
peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2020 ini berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan juga upaya 
untuk meredam dampak ekonomi-nya kepada masyarakat dan juga dunia usaha.  
 
Beberapa kebijakan dan peraturan baru yang telah diumumkan oleh Pemerintah Indonesia yang memberikan dampak 
yang signifikan dan positif terhadap ekonomi dan sektor properti pada waktu mendatang, yang meliputi antara lain: 
 
(i) Mekanisme pemberian insentif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.010/2021 

tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Rumah Susun yang Ditanggung 
Pemerintah (DTP) tahun anggaran 2021 selama 6 bulan untuk masa pajak Maret hingga Agustus 2021, dengan 
besaran 100% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling 
tinggi  Rp2.000 juta dan 50% dari PPN terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga 
jual di atas Rp2.000 juta sampai dengan Rp5.000 juta; 

 
(ii) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 20/8/PBI/2018 

tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit 
Pembiayaan Kendaraan Bermotor berlaku efektif mulai 1 Maret 2021 hingga 31 Desember 2021. Melalui 
peraturan ini, rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) KP/PP dilonggarkan menjadi paling tinggi 100% 
untuk semua jenis properti bagi bank yang memenuhi kriteria Non Performing Loan/Non Performing Financing 
tertentu, dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden. 

 
(iii) Undang-Undang Cipta Kerja no 11 tahun 2020 dimana yang terkait dengan Perseroan adalah Peraturan 

Pemerintah (PP) no.35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan istirahat kerja 
serta pemutusan hubungan kerja, yang berlaku sejak diundangkan tanggal 2 Februari 2021. Hal -hal terkait PP 
no. 35 diantaranya adalah wajib kompensasi untuk karyawan yang telah berakhir masa kontrak, perubahan pada 
perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dimana hal tersebut 
berdampak pada penurunan biaya Perseroan. 

 
PERJANJIAN OFF-BALANCE SHEET  
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian ataupun liabilitas off-balance sheet. 
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KEGIATAN USAHA 

Perseroan merupakan salah satu pengembang properti terkemuka dengan rekam jejak yang mapan dan terpercaya di 
Indonesia khususnya dalam pengembangan kota terpadu atau lebih dikenal dengan kota terpadu ‘township’. Perseroan 
memiliki dua bisnis utama, yaitu pengembangan properti yang menghasilkan pendapatan dari penjualan produk-produk 
properti seperti rumah, apartemen, kavling, bangunan komersial dan office space serta investasi dan manajemen 
properti yang memberikan pendapatan rutin dari penyewaan ruang ritel dan area komersil. Kedua bisnis ini berjalan 
saling melengkapi dan bersinergi satu sama lain. Selain itu, Perseroan juga memiliki unit bisnis rekreasi & hospitality 
yang turut memperkuat pendapatan rutin khususnya melalui bisnis perhotelan, yang dilakukan secara selektif. 
 
Perseroan membangun kota terpadu yang mengintegrasikan pengembangan perumahan dengan komersial dengan 
target utama konsumen berpenghasilan menengah dan menengah ke atas. Perseroan didirikan pada tahun 1975 oleh 
Bapak Soetjipto Nagaria dan rekan–rekannya untuk membangun dan mengembangkan kota terpadu. Proyek kota 
terpadu pertama Perseroan adalah proyek pengembangan Summarecon Kelapa Gading di daerah Jakarta Utara yang 
berkembang dengan pesat hingga saat ini menjadi kota modern yang tertata baik dan salah satu daerah hunian 
bergengsi di Jakarta. Hingga saat ini Perseroan memiliki 7 (tujuh) kawasan pengembangan properti yang tersebar di 
Indonesia dengan total luas lahan 2,000 ha.  
 
Perseroan terus melakukan pengembangan properti di lokasi yang telah ada maupun di lokasi baru. Setelah sukses 
dengan Summarecon Kelapa Gading, Perseroan terus mengembangkan bisnisnya di area lain termasuk di Jabotabek 
dan kota lain di Indonesia yang sesuai dengan kriteria Perseroan. Hingga Saat ini, Perseroan telah mengembangkan 
proyek pembangunan kota terpadu di tujuh kawasan yaitu Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong, 
Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, Summarecon Karawang, Summarecon Makassar dan yang terbaru 
merupakan Summarecon Bogor yang diluncurkan pada Oktober 2020. Hingga akhir Desember 2020, Perseroan telah 
membangun lebih dari 53.000 rumah dan apartment dan lebih dari 4.000 bangunan komersial. Selain itu, Perseroan 
masih memiliki cadangan lahan sebesar 2.200 ha yang tersebar di berbagai lokasi dan siap untuk dikembangkan.  
 
Perseroan mengembangkan, memiliki dan mengoperasikan berbagai properti investasi seperti pusat perbelanjaan, 
tempat rekreasi yang semuanya terletak di kawasan pengembangan Perseroan dan merupakan bagian tak terpisahkan 
dari pembangunan kota terpadu (township) untuk menjadi sebuah kawasan pemukiman dan komersial, lengkap 
dengan berbagai fasilitas yang diperlukan. Perseroan memiliki basis pendapatan rutin yang kuat dari operasi 
penyewaan mal ritel Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki dan mengoperasikan [3 ] pusat perbelanjaan dengan GFA 
lebih dari 300.000m2. Bisnis properti investasi memberikan pendapatan rutin yang signifikan dari penyewaan mal ritel.  
 
Selain mengoperasikan properti investasi berupa pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi, Perseroan juga memiliki 
dan mengoperasikan sejumlah hotel. Pada saat ini, Perseroan mengoperasikan Hotel Harris Kelapa Gading dan POP! 
Hotel Kelapa Gading, yang masing-masing terhubung dengan Mal Kelapa Gading. Perseroan juga memiliki dan 
mengoperasikan Hotel Harris Bekasi, yang terhubung dengan Mal Bekasi. Ketiga hotel ini terletak di kawasan 
pengembangan properti Perseroan yang dekat dengan pusat bisnis dan kegiatan usaha. Selain itu Perseroan memiliki 
hotel resort yaitu Movenpick Resort & Spa yang terletak di Bali. Total kapasitas seluruh hotel yang dioperasikan oleh 
Perseroan adalah 1.200 kamar  
 
Kegiatan usaha Perseroan mengalami penurunan sebagai dampak atas pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 
terutama pada bisnis properti investasi dimana terdapat pembatasan sosial bersakala besar dan penurunan daya beli 
masyarakat yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan pendapatan Perseroan dari bisnis properti investasi berkurang 
cukup signifikan. Pendapatan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
adalah Rp5.029.984 juta dimana pendapatan dari pengembangan properti, properti investasi dan hotel masing masing 
sebesar Rp3.669.902 juta, Rp893.631 juta, dan Rp466.451 juta yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 
72,96%, 17,77%, dan 9,28%, dari total pendapatan konsolidasi Perseroan. Sedangkan pendapatan konsolidasi 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp5.941.626 juta yang terdiri dari 
pengembangan properti Rp 3.616.943 juta, properti investasi Rp 1.598.955 juta serta hotel dan lainnya sebesar 
Rp725.728 juta, yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 60,87%, 26,91%, dan 12,21%, dari total 
pendapatan konsolidasi Perseroan. 

 
UNIT BISNIS PERSEROAN 
 
Perseroan bergerak dalam usaha pengembangan kota terpadu atau lebih dikenal dengan township, yaitu 
pengembangan perumahan berskala besar yang diintegrasikan dengan kawasan komersial seperti pusat perbelanjaan, 
ruko, perkantoran, hotel, dan gedung pertemuan. Unit bisnis Perseroan dikelompokkan berdasar tiga aktivitas yang 
berbeda, yaitu: 
 
 



17 

• Pengembangan Properti 

• Investasi dan Manajemen Properti 

• Rekreasi, Hospitality dan Bisnis Lainnya 
 

Kawasan Tahun 
Mulai 

pemba 
ngunan 

Luas 
(ha) 

Luas 
Pengem 
bangan 

(ha) 

Luas 
Cadangan 
Lahan (ha) 

Proyek Pengem 
bangan Properti 

Properti Investasi dan 
Rekreasi, Hospitality dan 

Bisnis Lainnya 

Kelapa 
Gading 

1976 550 542 8 Telah terjual : 
>30.000 unit rumah 
>2.120 unit ruko 
>2.850 unit apartment 
 
 

• Mal Kelapa Gading 1 - 5 

• Gading Food City 

• Harris Hotel Kelapa Gading 

• POP! Hotel Kelapa Gading 

• Menara Satu 

• Kensington Office 

Serpong 1993 800 320 480 Telah terjual : 
>11.800 unit rumah 
>2.000 unit ruko 
>1.800 unit landplot 
>5.800 unit apartemen 
 

• Summarecon Mall Serpong 

• Summarecon Digital Center 

• Scientia Square Park 

• Scientia Business Park 

• St Carolus Hospital 

• Plaza Summarecon 
Serpong 

Bekasi 2010 656 260 396 Telah terjual : 
>1.500 unit rumah 
>510 unit ruko 
>4.700 unit apartemen 
 

• Summarecon Mall Bekasi 

• Plaza Summarecon Bekasi 

Bandung 2015 373 40 333 Telah terjual : 
>1.390 unit rumah 
>320 unit ruko 
 
 

Rencana ke depan: 

• Summarecon Mall Bandung 

• Harris Hotel Summarecon 
Bandung 

• Sekolah 

• Plaza Summarecon 
Bandung 

Karawang 2016 33 28 14 Telah terjual : 
>1.090 unit rumah 
>75 ruko 
 
 

Rencana ke depan: 

• Summarecon Villaggio 
Jakarta Luxury Outlet 

Makassar 2018 
 
 
 

360 34 326 Telah terjual 
>540 unit rumah  
>50 unit commercial  
 

Rencana ke depan:  

• Summarecon Mall Makassar 

• Convention/Function  Hall 

• Sekolah 

Bogor 2020 450 25 425 Telah terjual: 
>500 unit rumah 
 

Rencana ke depan: 

• Summarecon Mall Bogor 

• Sekolah 

• Pusat Kuliner 

• Pengembangan bisnis dan 
komersial berbasis 
transportasi (Transit 
Oriented Development) 

• Hotel 
Perseroan meyakini masih memiliki ketersediaan lahan yang cukup untuk pengembangan properti saat ini, namun untuk finalisasi konsep rencana 

pengembangan tersebut masih bersifat fleksibel dan masih bergantung pada kondisi makro ekonomi Indonesia dan tingkat permintaan konsumen 
khususnya terhadap industri properti di Indonesia secara keseluruhan. 

 
KEUNGGULAN BERSAING  

Pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan rekam jejak yang kuat dalam pengembangan kota 

terpadu  

Perseroan merupakan perusahaan properti terkemuka di Indonesia dengan pengalaman membangun dan 
mengembangkan kota terpadu yang mapan dan modern dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Perseroan 
berkeyakinan bahwa keberhasilan yang dicapai pada saat ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen jangka 
panjang Perseroan dalam membangun proyek properti dengan tujuan menciptakan kepuasan pelanggan. Filosofi 
manajemen adalah memastikan bahwa setiap konsumen menerima produk yang berkualitas dan memiliki potensi 
peningkatan nilai di masa depan. Filosofi ini menjadi panduan dalam aktivitas Perseroan dan Perseroan senantiasa 
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melakukan perbaikan-perbaikan dalam setiap proses kerja guna memastikan terwujudnya filosofi tersebut. Hal ini 
penting bagi kesuksesan usaha Perseroan dalam mengembangkan perkotaan yang memadukan kawasan hunian 
dengan komersial berskala besar karena pengembangan kota terpadu bersifat jangka panjang. Perseroan percaya 
bahwa dengan keunggulan kompetitif ini akan membuat Perseroan mampu terus tumbuh dan berkembang secara 
efisien di industri properti di Indonesia. 

Kerberhasilan Perseroan dapat dilihat dari kawasan kota terpadu yang dikembangkan. Perseroan berhasil menjadikan 
Kelapa Gading menjadi kawasan hunian prestisius dengan aktivitas bisnis bervolume tinggi. Seiring semakin 
berkembangnya sebuah kawasan, maka terjadi peningkatan nilai properti di kawasan tersebut. Strategi utama 
Perseroan yaitu memberikan kenaikan nilai ekonomi kepada setiap pelanggannya. Perseroan menempatkan komitmen 
sebagai prioritas utama, dengan melakukan penyerahan properti yang dijual secara tepat waktu dengan kualitas 
bangunan yang sesuai dengan yang dijanjikan, serta memberikan layanan purna jual yang prima. Komitmen ini terus 
dijaga dalam jangka panjang dan melahirkan reputasi yang baik.  

Kota terpadu dengan lokasi strategis di Indonesia  

Kegiatan usaha Perseroan terbagi atas tiga bisnis utama yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia, sehingga 
memberikan Perseroan keragaman produk dan keberadaan di beberapa area yang berkembang pesat, khususnya di 
wilayah Jabotabek. Berbekal kesuksesan Perseroan mengembangkan kota terpadu Kelapa Gading, Perseroan 
membangun dan mengembangkan kota-kota terpadu di berbagai lokasi yaitu Serpong, Bekasi, dan kota lainnya di 
Indonesia. Saat ini Perseroan mengembangkan kawasan kota terpadu di tujuh lokasi strategis yaitu Kelapa Gading, 
Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, Makassar dan Bogor.  

Dalam menentukan lokasi pengembangan properti baru, Perseroan memiliki beberapa kriteria utama, salah satunya 
adalah kepadatan penduduk dan potensi pengembangan bisnis di kawasan tersebut. Serpong dan 
sekitarnyamerupakan lingkup area dengan jumlah penduduk 1,7 juta orang yang menjadi primadona kawasan hunian 
dan komersial yang didukung dengan berbagai pembangunan seperti kawasan industri, pendidikan, perkantoran, 
perdagangan, perumahan dan pariwisata. Kota Bekasi memiliki kepadatan penduduk 3 juta orang, dan telah 
bertransformasi menjadi destinasi investasi properti. Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat 
dan kota terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk 3,7 juta orang dengan industri utama berupa [tekstil, 
pariwisata, pendidikan dan teknologi]. Karawang merupakan kawasan padat penduduk yang terus berkembang 
ditandai dengan didirikannya pabrik baru oleh perusahaan domestik dan multinasional di kawasan industri. Makassar 
merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat perkotaan terbesar kelima di Indonesia yang menjadi 
pintu gerbang Indonesia Timur. Bogor merupakan kabupaten [dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia] 
dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Portfolio usaha yang terdiversifikasi  

Selain menghasilkan pendapatan dari dari pengembangan kota terpadu, Perseroan juga merupakan pemilik, 
pengembang dan pengelola properti investasi terintegrasi di Indonesia yang memiliki basis pendapatan rutin yang kuat, 
yang dihasilkan dari operasi penyewaan mal ritel dan hotel dan menara perkantoran. Tingkat hunian yang tinggi di 
seluruh properti ritel, hotel dan perkantoran Perseroan memberikan kestabilan terhadap basis pendapatan rutin 
Perseroan. Mal ritel utama Perseroan termasuk yaitu Mall Kelapa Gading, Mall Serpong dan Mall Bekasi, masing-
masing memiliki tingkat hunian (tenancy rate) di atas 90% per tanggal 31 Desember 2020.  

Berlokasi strategis di dalam kota terpadu yang telah mapan dan dilengkapi dengan fasilitas gaya hidup dan hiburan 
seperti pusat gaya hidup dan bioskop, mal ritel Perseroan dirancang untuk menjadi tujuan belanja, makan dan dan 
menikmati aktivitas rekreasi bagi penghuni kota terpadu. Mall Kelapa Gading merupakan salah satu mal terbesar di 
Jabotabek, dengan luas bersih area yang dapat disewakan sebesar lebih dari 112.000 m2 yang berlokasi di dalam kota 
terpadu Summarecon Kelapa Gading. Kota terpadu Summarecon Kelapa Gading merupakan kota terpadu yang telah 
mapan, dan merupakan salah satu kota terpadu terbesar di Jabotabek. Mall Serpong memiliki luas bersih area yang 
dapat disewakan sebesar 79.000 m2, yang terletak di dalam kota terpadu Summarecon Serpong dan memiliki sekitar 
480 hektar cadangan lahan untuk pengembangan masa depan. Mall Bekasi memiliki luas bersih area yang dapat 
disewakan sebesar 54.000 m2, yang terletak di dalam kota terpadu Summarecon Bekasi dan memiliki sekitar 400 
hektar cadangan lahan untuk pengembangan masa depan.  

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020, properti investasi memberikan kontribusi 
terhadap pendapatan masing-masing sebesar 26,91% dan 17,77%. Penurunan di tahun 2020 disebabkan oleh dampak 
dari pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 terutama pada bisnis properti investasi dimana terdapat pembatasan 
sosial berskala besar dan penurunan daya beli masyarakat yang cukup signifikan. Perseroan tetap berupaya menarik 
pengunjung ke mal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan–. Selain itu Mall Perseroan terhubung dengan 
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jalan raya dan transportasi publik yang menarik pelanggan ritel berkunjung dari area sekitar yang substansial. Mal 
Kelapa Gading sejajar dengan pemberhentian jalur Jakarta Light Rail Transit. 

Cadangan lahan yang luas dan berkualitas 

Perseroan berkeyakinan bahwa cadangan lahan yang dimiliki merupakan salah satu yang terbesar di antara 
perusahaan properti di Indonesia dan memberikan Perseroan landasan untuk ekspansi proyek pengembangan 
Perseroan di saat ini dan untuk masa yang akan datang. Saat ini cadangan lahan Perseroan adalah sebesar 2,200 ha 
yang tersebar di berbagai lokasi pengembangan yang telah ada. Perseroan memperkirakan bahwa cadangan lahannya 
akan cukup untuk pengembangan untuk periode lebih dari 10 tahun ke depan. Perseroan melakukan akuisisi lahannya 
dalam jumlah secukupnya pada harga yang relatif rendah, dan kemudian mengembangkan lahan tersebut pada saat 
kondisi pasar dan harga mendukung, sehingga memungkinkan Perseroan untuk menjual proyek pengembangan pada 
harga yang kompetitif dan mampu menjaga marjin keuntungan. Kebijakan Perseroan adalah menjaga luas lahan 
cadangan dengan melakukan akuisisi lahan baru sejumlah yang telah dipergunakan, dengan mempertimbangkan 
harga, ketersediaan dan kualitas, sehingga kecukupan lahan tetap terjaga untuk pengembangan di masa yang akan 
datang. Di samping itu, kegiatan operasional Perseroan berada di wilayah yang merupakan pusat perekonomian. 
Keberadaan Perseroan di pasar properti di wilayah Jabodetabek secara signifikan merefleksikan keyakinan Perseroan 
bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan saat ini masih belum dapat dipenuhi oleh pasar. 

Tim manajemen yang berpengalaman dan rekam jejak yang terbukti  

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dalam industri properti. Jajaran manajemen puncak (top 
management) adalah para profesional dan individu berpengalaman dimana sebagian besar direktur dan direktur 
eksekutif Perseroan telah bergabung dengan Perseroan selama lebih dari 15 tahun. Pendiri Perseroan, Bapak 
Soetjipto Nagaria yang memimpin manajemen Perseroan dari 1976 hingga 1997 sebagai Presiden Direktur, hingga 
saat ini masih memberikan arahan dan pandangannya kepada generasi penerus dan tim manajemen dalam 
kapasitasnya sebagai Presiden Komisaris. Manajemen Perseroan memiliki pendekatan yang prudent dalam 
mengimplementasikan strategi pertumbuhannya. Melalui pengalaman bisnis manajemen yang beragam, manajemen 
berupaya untuk memenuhi kebutuhan seluruh segmen konsumen untuk produk residensial, retail dan hospitality. 
Berdasarkan pada kekuatan kompetitif yang dimiliki, manajemen menyusun strategi usaha yang jelas dan fokus untuk 
pengembangan urban development, komersial, ritel dan hospitality. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencapai 
pertumbuhan yang konsisten dan berkesinambungan, dan juga untuk memperluas sumber pendapatan rutin. 
Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa dengan cukupnya pengalaman, kuatnya keahlian serta pemahaman 
dalam industri properti di Indonesia selama lebih dari 40 tahun dapat menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan 
usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan telah menerapkan struktur tata kelola perusahaan, kebijakan manajemen biaya 
dan proses pelaksanaan proyek internal yang efektif dengan tujuan meminimalkan risiko terkait pengembangan dan 
memastikan pengendalian mutu dalam pengembangan Perseroan serta manajemen properti yang aktif. 

STRATEGI USAHA   
 
Focus kepada pembangunan kota terpadu di area strategis 
 
Strategi Perseroan adalah focus pada pembangunan kawasan perkotaan terpadu (township) dengan mengintegrasikan 
kawasan hunian dengan kawasan komersial beserta fasilitas pendukung yang lengkap seperti sarana rekreasi, sarana 
pendidikan, perkantoran, rumah sakit dan tempat beribadah. Seluruh rangkaian proses bisnis yang dimiliki Perseroan, 
baik bisnis pengembangan properti, investasi dan manajemen properti maupun rekreasi & hospitality, memiliki fokus 
yaitu menciptakan kepuasan pelanggan, dengan cara menciptakan produk yang berkualitas dan memastikan bahwa 
properti yang dibeli atau disewa oleh pelanggan memiliki potensi peningkatan nilai dimasa mendatang. Manajemen 
berkeyakinan bahwa dengan menciptakan kawasan yang potensial untuk berkembang, maka setiap penawaran 
properti yang didasari dengan fundamental yang kuat akan mendapatkan respons yang baik dari konsumen. Untuk 
produk-produk hunian, Perseroan berfokus pada pembeli akhir (end user), dengan menerapkan pembatasan terhadap 
spekulasi properti sehingga dapat menciptakan kawasan yang terhuni. Kawasan yang terhuni pada gilirannya akan 
memberikan potensi bagi pengembangan kawasan komersial. Dengan demikian terciptalah siklus yang saling 
berkaitan dan menguatkan, sehingga nilai properti di kawasan tersebut akan terus meningkat seiring terjadinya 
pertumbuhan kawasan komersial dan kawasan hunian. 
 
Terus mengembangkan portfolio yang terdiversifikasi baik secara produk maupun geografis  
 
Sebagai strategi pengelolaan keuangannya, Perseroan berupaya meningkatkan pendapatan rutin dari kegiatan usaha 
penyewaan properti investasi baik itu berupa mal, tempat rekreasi maupun hotel. Perseroan berencana untuk 
melanjutkan strateginya untuk menumbuhkan pendapatan rutin karena manajemen percaya bahwa komponen 
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pendapatan rutin yang signifikan dari total pendapatan akan membantu Perseroan menghadapi siklus naik turun dari 
bisnis properti. Walaupun pada kondisi pandemi, pendapatan dari penyewaan ruang ritel berkurang secara signifikan, 
namun dalam jangka panjang, Perseroan percaya bahwa properti investasi akan memberikan sumber pendapatan 
yang lebih stabil. Perseroan merencanakan untuk terus mengembangkan proyek ritel dan komersial khususnya di 
dalam kota terpadu Perseroan.  
 
Untuk menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang dalam pengembangan township, Perseroan selalu bekerja 
sama dengan bisnis tertentu yang akan berkontribusi dalam perkembangan ekonomi dalam township. Bisnis tertentu 
tersebut pada umumnya menarik konsumen dengan menyediakan jasa, produk dan fasilitas yang memenuhi 
kebutuhan sehari-hari masyarakat township. 
 
Mengembangkan cadangan lahan yang telah ada dan melakukan akuisisi lahan strategis 
  
Sebagian besar cadangan lahan Perseroan terletak di dalam kawasan kota terpadu Perseroan, yang merupakan 
daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi di Indonesia. Per 31 Desember 2020, cadangan lahan Perseroan terdiri dari 
2,200 hektar tersebar di 7 lokasi kota terpadu Perseroan. Kawasan Serpong sebagai kontributor cadangan lahan 
terbesar memiliki cadangan lahan sebesar 480 ha yang belum dikelola oleh Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa 
kawasan Serpong masih akan menjadi sumber pendapatan terbesar Perseroan dalam beberapa tahun ke depan. 
Perseroan juga memiliki cadangan lahan yang signifikan di Bekasi, Bandung, Makassar dan Bogor yang direncanakan 
untuk pembangunan perumahan, properti komersial dan ritel (termasuk perkantoran).   
 
Kebijakan yang dilakukan Perseroan adalah melakukan akuisisi lahan di lokasi strategis untuk memanfaatkan 
pertumbuhan ekonomi dan populasi di daerah tersebut. Tim akuisisi lahan Perseroan secara berkesinambungan 
melakukan survei dan memantau pasar untuk mengidentifikasi peluang mengakuisisi lokasi yang sesuai untuk 
pengembangan properti dan properti investasi di masa depan. Di samping itu, Perseroan juga mempertimbangkan 
peluang kerja sama dengan partner yang memiliki cadangan lahan strategis. Dalam kerja sama tersebut, Perseroan 
juga akan mengembangkan dan mengelola properti investasi dan hotel di atas lahan tersebut. 
 
Terus melakukan inovasi dalam melakukan strategi pemasaran dan product offering 
 
Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Sebelum peluncuran 
produk, Perseroan biasanya berdiskusi dengan agen properti tentang kondisi makroekonomi dan tren pasar. Dalam 
menjual produk, Perseroan bekerjasama dengan agen properti yang tergabung dalam AREBI dan dibantu oleh in-
house sales. Selain melalui penjualan langsung, Perseroan juga menyusun berbagai macam program pemasaran 
lainnya dengan menyelenggarakan launching online, acara-acara promosi online dan menyebarluaskan program 
promosi melalui media massa, baik media cetak, media sosial dan juga media elektronik. Dalam kondisi pandemi yang 
dimulai pada tahun 2020, strategi pemasaran bergeser dari cara pemasaran konvensional ke konten digital berupa 
vlogging, 360 video, dan gambar drone. Melalui  vlogging, materi pemasaran memiliki konten utama dalam bentuk 
video, yang dikombinasi dengan audio dan teks menjadi satu kesatuan yang utuh dan menarik, sehingga calon 
konsumen dapat melihat secara nyata (seperti berkeliling ke sudut-sudut ruangan) properti yang dipasarkan dari 
gambar yang bergerak 3 dimensi. Perseroan akan terus mempromosikan dan memasarkan produknya melalui saluran 
pemasaran konvensional dan melalui saluran digital, mengingat kedua cara tersebut terbukti ampuh dan saling 
melengkapi dalam pengembangan saluran pemasaran. 
 
Menjaga standar kualitas produk dan pelayanan 
 
Untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan, perusahaan menjaga program internal untuk standarisasi metode dan 
prosedur sesuai dengan standar ISO (International Organization for Standarization). Program Summarecon Quality 
Improvement Initiative (SQII) juga memastikan kualitas produk dijaga secara konsisten sebelum diserahkan ke 
konsumen. Indeks kepuasan pelanggan dimonitor secara teratur dan apabila diperlukan, maka akan diambil langkah 
yang tepat. Perseroan saat ini juga telah meluncurkan Program Summarecon Home Warranty 1 Year, sebuah program 
jaminan terhadap kualitas rumah Summarecon selama 1 tahun. Sehingga ini akan semakin meningkatkan kepercayaan 
terhadap perseroan dan kenyamanan memiliki produk Summarecon. 
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PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMED 

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui website Perseroan dan website 
BEI. 
 
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan 
secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 2 Juni 
2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh 
oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. 
 
Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan 
menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. 
 
SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu oleh 
Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 2 Juni 2021 pukul 16.00 WIB pada setiap 
Hari Kerja mulai tanggal 4 Juni 2021 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB pada kantor dan melalui email BAE 
Perseroan di bawah ini. 
 

Biro Administrasi Efek Perseroan 
PT Raya Saham Registra  

Gedung Plaza Sentral, Lt 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48 
Jakarta 12930  

Telp. +62 21 252 5666, Faks. +62 21 252 5028  
Email: registra.hmetd@yahoo.com   

 
Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 2 Juni 2021 
belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak 
menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi 
tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para 
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. 
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada 
pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI. 
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INFORMASI TAMBAHAN 

 
Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan 
informasi sehubungan dengan PUT II ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi: 
 

PT Summarecon Agung Tbk 
Alamat Kantor: 

Plaza Summarecon 
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42  

Jakarta 13210 
Telp. (+62 21) 471 4567 
Fax. (+62 21) 489 2976 

Web : www.summarecon.com  
Email : corp_secretary@summarecon.com  

 
 

 
 


