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Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai
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OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT ROYAL PRIMA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT Royal Prima Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan
Berkedudukan di Jakarta
Kantor Pusat
Jl. Letjen S Parman, Kav. 22-24, Jakarta
Telepon: +62 (21)
Fax: +62 (61) 80013181
Website: www.royalprima.com
Email: corsec@royalprima.com

Kantor Operasional:
Jl. Ayahanda No. 68A, Medan, Sumatera Utara 20118
Telepon: +62 (61) 88813182/3
Fax: +62 (61) 80013181
Website: www.royalprima.com
Email: operasional@royalprima.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, sejumlah sebanyak 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta)
saham atau sebanyak 35,38% (tiga puluh lima koma tiga puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum
Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan
perkiraan harga penawaran Rp 500 (lima ratus Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”).
Sehingga, total Penawaran umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp 600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Waran Seri 1, yang seluruhnya dikeluarkan
dari portepel Perseroan. Waran Seri 1 diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara Cuma-cuma dengan
ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri 1.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah)
dengan harga pelaksanaan Rp 625 (enam ratus dua puluh lima rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp 375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh
lima miliar Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 12 November 2018 sampai dengan 14
Mei 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan
menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan
tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.
Setelah Penawaran Umum maka saham yang akan diambil bagian dan disetor penuh, dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak
3.392.080.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 339.208.000.000
(tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta Rupiah).
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan
dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PENJAMIN EMISI EFEK
● PT ONIX Sekuritas ● PT Magenta Kapital Sekuritas ● PT Artha Sekuritas Indonesia ● PT Inti Fikasa Sekuritas ● PT NISP Sekuritas ● PT
Profindo Sekuritas Indonesia ● PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ● PT Phillip Sekuritas ● PT Shinhan Sekuritas Indonesia ● PT Panca
Global Sekuritas ● PT Kresna Sekuritas ● PT Panin Sekuritas ● PT KGI Sekuritas Indonesia ● PT Wanteg Sekuritas ● PT Semesta
Indovest Sekuritas ● PT Henan Putihrai Sekuritas
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran saham
Perseroan.
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG
JKN.
RISIKO
USAHA
PERSEROAN
DAN
ANAK
PERUSAHAAN
SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN
PADA
BAB VI FAKTOR RISIKO, DALAM PROSPEKTUS INI.
KONDISI PASAR MODAL DI INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN DAN KETIADAAN PASAR UNTUK SAHAM
PERSEROAN DAPAT BERKONTRIBUSI PADA KURANGNYA LIKUIDITAS. TIDAK ADA JAMINAN BAHWA PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN AKAN TERBENTUK
ATAU, JIKA PASAR TELAH TERBENTUK, SAHAM PERSEROAN AKAN LIKUID. PERSEROAN TIDAK BISA MEMPREDIKSI APAKAH PASAR PERDAGANGAN UNTUK
SAHAM PERSEROAN DAPAT BERKEMBANG ATAU APAKAH PASAR TERSEBUT AKAN LIKUID.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN
SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).
Saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2018

PT Royal Prima Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di
Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan surat Perseroan No. 001/COR/DIR/02/2018 tanggal 26 Februari
2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya.
Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
(“Bursa”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa pada tanggal 20
Maret 2018. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh Bursa, maka
Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para
pemesan.
Perseroan, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka
Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat,
keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya
masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau
membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Perseroan, PT Danatama Makmur Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN
YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN
PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK
DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU
MENYESATKAN.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi

:

Yang dimaksud afiliasi adalah:
a.
hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b.
hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau
Komisaris dari pihak tersebut;
c.
hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih
anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d.
hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
Perseroan tersebut;
e.
hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f.
hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT
Royal Prima Tbk. No. 12 tanggal 2 Februari 2018 beserta Addendum
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Seri I Dalam Rangka
Penawaran Umum PT Royal Prima Tbk., no. 15 tgl 03 Mei 2018 yang
keduanya dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn.

Akta PPAS

:

Akta PPAW

:

Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.72 tanggal 11
April 2018 beserta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Royal Prima Tbk, no.
16 tgl 03 Mei 2018 yang keduanya dibuat dihadapan Humberg Lie, SH.,
SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Akta PPEE

:

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Royal Prima Tbk. No. 11
tanggal 2 Februari 2018 beserta addendumnya yaitu Akta Addendum
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor 10 tanggal 3 April 2018 jo.
Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.70
tanggal 11 April 2018 jo. Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Royal Prima Tbk. Nomor 13 tgl 03
Mei 2018, yang semuanya dibuat di hadapan Notaris di Jakarta Utara,
Humberg Lie, SH, SE, MKn.

Akta PPW Seri I

:

Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.71 tanggal 11 April 2018
beserta addendumnya yaitu Akta Addendum Pernyataan Penerbitan
Waran Seri I No. 125 tanggal 13 April 2018 jo. Addendum Kedua
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum
PT Royal Prima Tbk. Nomor 14 tgl 03 Mei 2018, yang semuanya dibuat
dihadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Anak Perusahaan

:

Perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan
hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau
apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang dengan hak suara,
Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan anak perusahaan.

BAE

:

Biro Administrasi Efek.

Bapepam dan LK

:

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang
merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal
Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30
Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo.
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11
Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan,
atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31
Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.

BEI atau Bursa Efek

:

Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh
Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham
Perseroan akan dicatatkan.
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BNRI

:

Berita Negara Republik Indonesia.

Daftar Pemegang Saham

:

Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang
kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI
berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada
KSEI.

DPPS

:

Daftar Permohonan Pemesanan Saham.

Efektif

:

Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran
sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan OJK No. IX.A.2
tahun 2009, yaitu:
1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan
Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah
mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam
peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan
peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum
Perdana; atau
b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan
terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang
diminta OJK dipenuhi; atau
2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.

FKP

:

Formulir Konfirmasi Penjatahan.

FPPS

:

Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Harga Penawaran

:

Harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka
Penawaran Umum Perseroan, yakni Rp 500 (lima ratus rupiah) setiap
saham.

Hari Bursa

:

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

Hari Kalender

:

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

Hari Kerja

:

Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

JKN

:

Jaminan Kesehatan Nasional, merupakan bagian dari Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan
mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat
yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Pemerintah telah
menerapkan program JKN sejak tahun 2014 melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
kesehatan.

KSEI

:

Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas
mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas
berkedudukan di Jakarta.

Masa Penawaran

:

Jangka waktu untuk pemesanan saham yang dapat dilakukan oleh
masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen
Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS.

Masyarakat

:

Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing
dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di
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Indonesia ataupun di luar negeri.
Menkumham

:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

OJK

:

Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam UndangUndang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang OJK (“UU
No. 21/2011”), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 21/2011.

Pasar Perdana

:

berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh
Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum
Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.

Pasar Sekunder

:

berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

Penjamin Emisi Efek

:

Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama
Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada
Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Pelaksana Emisi
Efek yang dimaksud dalam Penawaran Umum ini adalah PT Danatama
Makmur Sekuritas.

Penawaran Awal (bookbuilding)

:

Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan
untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan
dan atau perkiraan harga penawaran saham.

Penawaran Umum

:

Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk
menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur
dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif

:

Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari
satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Peraturan IX.E.1

Peraturan No. IX.E.1 tentang
Kepentingan Transaksi Tertentu.

Transaksi

Afiliasi

dan

Benturan

Peraturan IX.E.2

Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha Utama.

Perseroan

:

PT Royal Prima Tbk., berkedudukan di Kota Jakarta, suatu Perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang–undangan Negara Republik Indonesia.

Perusahaan Efek

:

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek,
perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang
ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

POJK No. 30

:

Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No. 32

:

Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

POJK No. 33

:

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34

:

Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

POJK No. 35

:

Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan
Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 55

:

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No. 56

:

Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Prospektus

:

Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan
tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
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Prospektus awal

:

Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari
Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal,
jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku
bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan
penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus ringkas

:

Ringkasan dari isi Prospektus Awal.

Rumah Sakit Tipe/Kelas A

:

Rumah Sakit Tipe/Kelas B

:

Rumah Sakit Tipe/Kelas C

:

Rumah Sakit Tipe/Kelas D

:

Rumah sakit umum yang menyediakan berbagai layanan medis
spesialistik dan subspesialistik dan juga memiliki kemampuan pelayanan
medis umum dan fasilitas. Di Indonesia, pada umumnya sebagian besar
rumah sakit kelas A adalah rumah sakit umum milik pemerintah.
Pendirian izin operasional rumah sakit kelas A dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Pelayanan Medis di bawah Departemen Kesehatan Indonesia,
sedangkan izin untuk kelas lain dari rumah sakit, dikeluarkan oleh
pemerintah daerah masing-masing.
Rumah sakit umum yang menyediakan berbagai layanan medis
spesialistik, pelayanan medis sub-spesialistik, dan pelayanan medis
umum, dan biasanya kategori tertinggi rumah sakit swasta di Indonesia.
Rumah sakit umum yang menyediakan layanan medis dokter spesialis,
jasa layanan dukungan medis spesialis dan pelayanan medis umum.
Rumah sakit umum yang hanya menyediakan layanan dasar yang
terbatas spesialis medis dan pelayanan medis umum.

RUPS

:

Rapat Umum Pemegang Saham.

RSU

:

Rumah Sakit Umum

RS

:

Rumah Sakit

RUPSLB

:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

SDM

:

Sumber Daya Manusia.

Saham Baru

:

Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)
setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel)
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, sejumlah
1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham.

SKS

:

Surat Kolektif Saham.

Tanggal Pencatatan

:

Tanggal pencatatan saham di BEI.

TDP

:

Tanda Daftar Perusahaan.

US$

:

Mata uang Amerika Serikat atau Dollar Amerika Serikat

UUPM

:

Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun
1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan
pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

Waran Seri I

Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 600.000.000
(enam ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya
untuk membeli Saham Perseroan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN
RPJ

:

PT Royal Prima Jambi

RP

:

PT Royal Prima Tbk.
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini.
Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua
informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
UMUM
Perseroan didirikan dengan nama PT. Royal Prima, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
No.1 tanggal 4 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Heriyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Medan, telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU35342.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan nomor AHU0061848.AH.01.09.Th 2013 tanggal 1 Juli 2013 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 108726
tanggal 1 Juli 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013.
Anggaran dasar Perseroan sebagaimana pertama kali termuat di dalam Akta Pendirian, telah mengalami beberapa
kali perubahan, dan terkahir kali diubah pada tahun 2017, Perseroan mengubah anggaran dasarnya untuk
menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Perseroan No.83 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE.,
M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0026556.AH.01.02.TAHUN 2017
tanggal 15 Desember 2017, telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHUAH.01.03-0201586 tanggal 15 Desember 2017 dan menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0201587 tanggal 15 Desember 2017 serta telah didaftarkan dalam daftar
perseroan nomor AHU-0160197.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017.
Pada saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Balai
Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik untuk ibu dan balita, Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis
antara lain Rumah Sakit atau Poliklinik mata, THT, kulit, jiwa, paru-paru, dan kanker, serta kegiatan usaha terkait,
dan melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha Perseroan, yaitu: (i) melakukan
investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham,
mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam
bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun
tidak terbatas pada perusahaan dalam bidang kesehatan; (ii) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan
induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada
perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan; (iii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan
oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal; dan (iv) memberikan pendanaan
dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan
modal.
Rincian Anak Perusahaan yang langsung dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 November 2017 adalah sebagai
berikut:
NAMA PERUSAHAAN

PT Royal Prima Jambi

KEGIATAN USAHA

LOKASI USAHA

%
KEPEMILIKAN
LANGSUNG

TAHUN
PENDIRIAN

TAHUN
PENYERTAAN
OLEH
PERSEROAN

TAHUN
OPERASIONAL

STATUS
OPERASIONAL

Jasa Kesehatan

Jambi

97,4%

2015

2017

2015

Beroperasi
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KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
A. Kegiatan Usaha Perseroan
Perseroan merupakan salah satu rumah sakit swasta terbesar di Sumatera dan memiliki target untuk menjadi pusat
rujukan bagi masyarakat khususnya kota Medan, Jambi dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Saat ini
Perseroan memiliki 2 jaringan rumah sakit, RSU Royal Prima (Medan) dan RS Royal Prima Jambi, dengan target
total kapasitas pada akhir tahun 2018 memiliki +/- 1200 tempat tidur. Saat ini Royal Prima Medan yang merupakan
RS kelas B, telah memiliki total kapasitas 754 tempat tidur, dan merupakan Rumah Sakit dengan kapasitas tempat
tidur terbesar pada satu lokasi se-Indonesia. Sementara itu, Royal Prima Jambi yang merupakan RS kelas C, telah
memiliki 210 tempat tidur, dimana beberapa gedung baru yang dapat memberikan 240 tempat tidur tambahan
sedang dibangun dan perkembangan konstruksinya telah mencapai hampir 90% hingga prospektus ini diterbitkan.
Rumah sakit umum di Indonesia diklasifikasi menjadi Rumah Sakit Kelas A, Rumah Sakit Kelas B, Rumah Sakit
Kelas C, dan Rumah Sakit Kelas D oleh Menteri Kesehatan. Klasifikasi tersebut berdasarkan layanan, sumber daya
manusia, fasilitas, infrastruktur dan peralatan rumah sakit. Izin pendirian dan operasional rumah sakit kelas A
dikeluarkan oleh Direktorat Umum Jasa Layanan Medis di bawah Kementerian Kesehatan Indonesia, sementara izin
untuk kelas rumah sakit yang lain dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Rumah sakit kelas A biasanya adalah rumah
sakit umum pemerintah. Rumah sakit kelas B dan C secara umum adalah rumah sakit swasta yang dibedakan
berdasarkan, di antara lain, variasi jasa medis sub-spesialis yang disediakan.

Klasifikasi Rumah Sakit
Tipe

Min tempat tidur Tingkat Geografis Layanan Kesehatan Umum

Tipe A

400

Propinsi

Tipe B

200

Propinsi

Tipe C

100

Kabupaten

Tipe D

50

Kabupaten

Layanan Kesehatan Spesialis
Seperti Tipe B
PLUS:
17 spesialisasi (di opthalmology, ENT, neurology,
layanan kesehatan primer, cardiovascular, penyakit kulit dan kelamin, psychiatry,
layanan gigi primer,
orthopaedic, urology, neurosurgery, plastic surgery, dan
layanan ibu dan anak
forensic medicine
primer, dan layanan
PLUS:
keadaan darurat primer
14 subspesialisasi (di operasi, penyakit dalam, paediatric,
obsetric & gynecology, ophthalmology, ENT, neurology,
cardiovascular, penyakit kulit dan kelamin, psychiatry,
pulmonology, orthopaedic, urology, dan oral surgery)
Seperti Tipe C
layanan kesehatan primer, PLUS:
layanan gigi primer,
8 dari 3 spesialisasi
layanan ibu dan anak
PLUS:
primer, dan layanan
2 dari 4 subspesialis: penyakit dalam, pediatrik, ob‐gyn,
keadaan darurat primer
operasi, atau spesialis kedokteran gigi

layanan kesehatan primer,
layanan gigi primer,
Sekurang‐kurangnya terdapat 4 dari 5 spesialisasi berikut:
layanan ibu dan anak
penyakit dalam, pediatrik, ob‐gyn, operasi, atau spesialis
primer, dan layanan
kedokteran gigi
keadaan darurat primer
layanan kesehatan primer,
layanan gigi primer,
Sekurang‐kurangnya terdapat 2 dari 4 spesialisasi berikut:
layanan ibu dan anak
penyakit dalam, pediatrik, ob‐gyn, atau operasi
primer, dan layanan
keadaan darurat primer

Sumber: Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016
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Visi dan Standar Mutu Rumah Sakit Perseroan
Visi Perseroan adalah “Menjadi Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan terbaik, standar kualitas
tinggi serta memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga pasien.” Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan
memiliki tim khusus yang menangani Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), dengan masing-masing
bidangnya yang menangani antara lain Peningkatan Mutu Unit Kerja, Peningkatan Mutu Area Klinis & Manajerial,
Manajemen Risiko, Pelaporan, Investigasi, Kajian Keselamatan Pasien, serta Pendidikan & Pelatihan. Masingmasing bidang akan memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta pelaporan indikator mutu, yang secara
reguler akan digunakan sebagai bahan evaluasi. Hasil Indikator Mutu tersebut akan dipantau secara ketat oleh
Perseroan dari waktu ke waktu, untuk meningkatkan standar kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan.
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Sinergi dengan Universitas Prima Indonesia
Perseroan mendapatkan dukungan dari Yayasan Universitas Prima Indonesia, dimana pemegang saham Perseroan
juga merupakan pembina pada Yayasan Universitas Prima Indonesia. Dengan dukungan tersebut, RS Royal Prima
akan memiliki pasokan sumber daya manusia (dokter, perawat dan bidan) yang terus menerus dan berkelanjutan
serta memiliki kualitas yang sesuai dengan standar mutu yang berlaku di industri jasa pelayanan rumah sakit secara
umum baik di tingkat nasional maupun regional. Kerjasama ini juga telah membuahkan hasil dimana Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia menetapkan RSU Royal Prima (Medan) sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama
Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai
fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan
kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara
multiprofesi. Keunggulan daripada menjadi Rumah Sakit Pendidikan adalah:
1.
2.
3.
4.

Dapat menerima mahasiswa dalam melakukan praktek bimbingan untuk mencapai kompetensi sebagai
tenaga kesehatan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.
Secara tidak langsung, Rumah Sakit Pendidikan berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi,
dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis, dan tenaga
kesehatan lain.
Dapat membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan, yaitu
Rumah Sakit Pendidikan afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan
lain.
Dapat melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya serta mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan
pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya.
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Sumber Daya Manusia, Fasilitas dan Layanan Kesehatan
Berikut adalah jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan di Medan dan Jambi, beserta dengan jenis
pelayanan dan akomodasi ruangan rawat inap yang disediakan oleh Perseroan:

Jenis Pelayanan
• Instalasi Gawat Darurat
• Poliklinik Spesialis
• Rawat Jalan
• Rawat Inap
• Perawatan Intensive
(ICU)
• Kamar Operasi
• Kamar Bersalin & Bayi
• Receptionist dan
Costumer Service
• Rekam Medik
• Ambulans
• Instalasi Gizi

Sumber Daya Manusia

Tipe kamar

• Tenaga Medis: 300
• Tenaga Keperawatan:
500
• Tenaga Penunjang /
teknisi Medis: 70
• Tenaga Farmasi: 32
• Tenaga Kesehatan
Masyarakat: 40
• Tenaga Keterapian
Fisik: 12
• Tenaga Non
Kesehatan: 190

• Executive
• S.VIP
• VIP
• Kelas I Utama
• Kelas I
• Kelas II
• Kelas III
• Ruang Anak
• Ruang Bayi Normal

Rumah sakit Perseroan menyediakan beberapa jenis kamar yang dapat dipilih oleh pasien berdasarkan harga dan
kebutuhan pasien. Jenis kamar yang disediakan adalah sebagai berikut:








Executive: kamar pasien pribadi dengan layanan paling atas dan prima, yang dilengkapi dengan kamar
mandi
SVIP: kamar pasien pribadi dengan layanan terbaik dilengkapi dengan kamar mandi termasuk kamar
presidential suites.
VIP: satu tempat tidur per kamar, termasuk kamar mandi pada beberapa kamar;
Kelas I Utama: kamar dengan dua tempat tidur per kamar dengan ukuran yang lebih besar dibanding kelas I
biasa;
Kelas I: kamar dengan dua tempat tidur per kamar;
Kelas II: kamar dengan empat tempat tidur per kamar;
Kelas III: kamar dengan delapan tempat tidur per kamar;

Kamar lainnya terdiri dari kategori sebagai berikut:
-

Ruang Anak/Pediatrik: kamar untuk anak-anak dengan tempat tidur yang biasanya berkisar dari satu
sampai empat tempat tidur per kamar
ICU (Intensive Care Unit)/ NICU(Neonatal Intensive Care Unit)/ PICU(Pediatric Intenstive Care Unit): kamar
pada unit perawatan intensif/kamar pada unit perawatan intensif neonatal/kamar pada unit perawatan
intensif pediatrik
Isolation: kamar dengan tempat tidur untuk pasien yang terjangkit penyakit menular.
Guest house: kamar yang disewakan kepada keluarga pasien yang ingin mendampingi pasien selama
berada di Rumah Sakit
Kamar Jenazah

Perseroan menyediakan berbagai macam layanan kesehatan yaitu: Instalasi Gawat Darurat, Poliklinik Spesialis,
Rawat Jalan, Rawat Inap, Perawatan Intensive (ICU), Kamar Operasi, Kamar Bersalin & Bayi beserta dengan
pelayanan penunjangnya seperti: Instalasi laboratorium (patologi klinik, patologi anatomi, unit transfusi darah),
Instalasi radiologi (CT Scan 128 Slice, X-Ray Digital, Flouroscopy, Mammography, Dental Panoramic, USG 2D,4D),
ESWL, Hemodialisa, Rehabilitasi Medis, Angiography/ Cath Lab, Endoscopy, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi,
Medical Check Up, Klinik Nyeri/ Pain Clinic, Pelayanan Diagnostik Lain (EKG, Treadmill, Audiometri, Spirometri).
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Sumber Pendapatan Rumah Sakit
Sekitar 80% dari pendapatan Perseroan bersumber atas pasien BPJS, dimana trennya bertumbuh signifikan sejak
dimulainya operasional Rumah Sakit baik Medan maupun Jambi. Tingginya animo masyarakat dengan penggunaan
fasilitas BPJS diyakini oleh Perseroan sebagai tanda dari kepercayaan masyarakat atas standar kualitas pelayanan
yang diberikan oleh Rumah Sakit Royal Prima. Konsekuensi dari tingginya animo tersebut mengakibatkan
peningkatan BOR (Bed Occupancy Rate) secara signifikan, namun telah diantisipasi oleh Perseroan. Royal Prima
Medan sendiri khususnya telah membangun bangunan baru gedung B dengan kapasitas 489 tempat tidur untuk
memenuhi lonjakan permintaan. Sementara di Jambi, Perseroan sedang dalam tahap ekspansi kapasitas tempat
tidur hingga secara total pada tahun 2018, diharapkan akan dapat mencapai lebih dari 400 tempat tidur.

B. Prospek Usaha
Perseroan berkeyakinan terhadap masa depan Perseroan serta industri kesehatan pada umumnya, atas dasar halhal sebagai berikut, yakni:
•

•

Permintaan untuk layanan kesehatan di Indonesia semakin berkembang
•

Pertumbuhan yang pesat dari populasi di Indonesia

•
•

Banyaknya penduduk Indonesia yang belum mendapat perlayanan kesehatan yang baik.
Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disediakan oleh Pemerintah
Indonesia

•

KIS berhubungan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menargetkan seluruh
penduduk Indonesia terakomodasi pada tahun 2019

Program JKN akan semakin meningkatkan permintaan terhadap Rumah Sakit yang menerima JKNBPJS
•

Jumlah partisipan yang banyak untuk program JKN-BPJS

•
•

Pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia wajib memiliki keanggotaan BPJS
Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar,
karena pasien dari Rumah Sakit yang tidak menerima BPJS akan cenderung untuk pindah ke
Rumah Sakit yang menerima BPJS

PENAWARAN UMUM
Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan:
Jumlah Saham

: sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham atau setara
dengan 35,38% (tiga puluh lima koma tiga puluh delapan persen) dari
modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum
Perdana

Jumlah Waran

: sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Waran Seri I, dengan rasio
Saham Baru:Waran adalah 2:1.

Nilai Nominal

: Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Harga Penawaran

: Rp 500 (lima ratus Rupiah)

Jumlah Saham Yang Dicatatkan

: sebanyak 3.392.080.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta
delapan puluh ribu) saham

Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK pada tanggal 4 Mei atas Pernyataan Pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 26 Februari 2018
berdasarkan surat Perseroan No. 001/COR/DIR/02/2018.
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STRUKTUR PERMODALAN
Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal dasar
Modal ditem patkan dan disetor penuh
dr. I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Gilbert Lister
Golderick Lister
Claranita Lister
Jum lah m odal ditem patkan dan disetor
penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Jum lah Nilai
Saham
Nom inal (Rp)
8.768.320.000

%

876.832.000.000

2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000

99,92%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

2.192.080.000
6.576.240.000

219.208.000.000
657.624.000.000

100,00%

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Keterangan
Modal dasar
Modal ditem patkan dan disetor penuh
dr. I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Gilbert Lister
Golderick Lister
Claranita Lister
Publik - saham
Jum lah m odal ditem patkan dan disetor
penuh
Jumlah saham dalam portepel

Sebelum Penaw aran Um um
Lem bar Saham
Nom inal (Rp)
8.768.320.000

Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Sesudah Penaw aran Um um
Lem bar Saham
Nom inal (Rp)

%

876.832.000.000

8.768.320.000

%

876.832.000.000

2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000

99,92%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000
1.200.000.000

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
120.000.000.000

64,58%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
35,38%

2.192.080.000
6.576.240.000

219.208.000.000
657.624.000.000

100,00%

3.392.080.000
5.376.240.000

339.208.000.000 100,00%
537.624.000.000

Penerbitan Waran Seri I
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta)
Waran Seri 1 yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Waran Seri 1 diberikan kepada setiap pemegang saham
yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara Cuma-Cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua)
Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri 1.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai
nominal Rp 100 (seratus rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp 625, sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp
375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih
sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 12 November 2018 sampai dengan 14 Mei 2021. Pemegang Waran Seri I
tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum
dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran
Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat
diperpanjang lagi.
Apabila setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan dengan asumsi seluruh saham yang ditawarkan telah
terjual, kemudian Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru
dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah
pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal dasar
Modal ditem patkan dan disetor penuh
dr. I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Gilbert Lister
Golderick Lister
Claranita Lister
Publik - saham dan w aran
Jum lah m odal ditem patkan dan disetor
penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Sesudah IPO, Sebelum Pelaksanaan Waran
%
Lem bar Saham
Nom inal (Rp)
8.768.320.000
2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000
1.200.000.000
3.392.080.000
5.376.240.000

Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Sesudah IPO, Sesudah Pelaksanaan Waran
%
Lem bar Saham
Nom inal (Rp)

876.832.000.000

8.768.320.000

876.832.000.000
219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
180.000.000.000

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
120.000.000.000

64,58%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
35,38%

2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000
1.800.000.000

339.208.000.000
537.624.000.000

100,00%

3.992.080.000
4.776.240.000
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54,87%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
45,09%

399.208.000.000 100,00%
477.624.000.000

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan
seluruhnya oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

5.

Sekitar 46,4% (empat puluh enam koma empat persen) dana akan digunakan untuk biaya akuisisi rumah
sakit baru yang berlokasi di daerah Medan, Pekan Baru, Jambi, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Jakarta dan
daerah lain yang potensial;
Sekitar 12,1% (dua belas koma satu persen) dana akan digunakan untuk pembelian peralatan medis dan
infrastruktur teknologi informasi yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan,
peralatan dan fasilitas untuk mengikuti kemajuan teknologi;
Sekitar 17,2% (tujuh belas koma dua persen) dana akan digunakan untuk tambahan perolehan tanah yang
nantinya tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit di daerah Medan, Jambi,
Tangerang, Bekasi, Cikarang, Pekan Baru, Jakarta, dan daerah lain yang potensial.
Sekitar 20,6% (dua puluh koma enam persen) dana akan digunakan untuk ekspansi pada rumah sakitrumah sakit yang telah dimiliki Perseroan saat ini, dengan cara meningkatkan kapasitas tempat tidur di
rumah sakit Perseroan, penambahan lantai bangunan atau perubahan konfigurasi ruangan, dan juga
memperluas layanan spesialis yang ada.
Sekitar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dana akan digunakan untuk biaya operasional sehari-hari, antara lain
namun tidak terbatas untuk, gaji karyawan, pembiayaan utang usaha, operasional rumah sakit dan
pembayaran biaya-biaya jasa konsultan.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri 1 seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain biaya
operasional seperti gaji karyawan, biaya administrasi, sewa ruang kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan,
dan/atau untuk tambahan investasi baru baik untuk akuisisi Rumah Sakit maupun tambahan perolehan tanah, yang
memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan. Dalam hal dana
hasil pelaksanaan Waran Seri 1 akan digunakan oleh Anak Perusahaan, mekanisme penyaluran dana yang akan
digunakan Perseroan adalah melalui setoran modal.
Keterangan mengenai rencana penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai
Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
DATA KEUANGAN PENTING
Tabel di bawah berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan
Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sebelas bulan yang berakhir
30 November 2017 dan 2016 (2016 – Tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan
2015 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2016 dan
2015 terkait dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali sesuai dengan PSAK 38 dan Laporan Keuangan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto &
Rekan
dengan
pendapat
wajar
tanpa
modifikasian.
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

30/11/2017

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Total Aset Lancar
Total Aset Tidak Lancar
Total Aset
Total Liabilitas Jangka Pendek
Total Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas
Total Ekuitas
Total Liabilitas dan Ekuitas

31/12/2016*)

31/12/2015*)

33.429
4.833
38.262
24.324
1.810
26.134
12.128
38.262

26.604
503
27.107
25.587
797
26.384
723
27.107

63.092
246.550
309.642
55.731
3.487
59.218
250.424
309.642

31/12/2014
11.161
652
11.813
13.792
125
13.917
(2.104)
11.813

*) disajikan kembali
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Laporan Laba Rugi Konsolidasian
Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Kotor
Beban Administrasi
Penghasilan (Beban) Lain-Lain
Laba (Rugi) Sebelum Pajak
Penghasilan (Beban) Pajak
Laba (Rugi) Tahun Berjalan

30/11/2017
160.747
(117.196)
43.551
(17.862)
577
26.266
(6.631)
19.635

30/11/2016
124.639
(98.141)
26.498
(13.079)
280
13.699
(3.540)
10.159

*) disajikan kembali
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31/12/2016*) 31/12/2015*)
137.921
(107.769)
30.152
(14.921)
330
15.561
(4.017)
11.544

72.736
(59.785)
12.951
(10.461)
148
2.638
(814)
1.824

31/12/2014
16.652
(12.014)
4.638
(8.017)
437
(2.942)
638
(2.304)

RASIO-RASIO PENTING

30/11/2017

Rasio Pertumbuhan
Penghasilan (%)
Laba Kotor (%)
Sebelum pajak (%)
Laba Bersih (%)
Total Aset (%)
Total Liabilitas (%)
Total Ekuitas (%)
Rasio Profitabilitas
Laba (Rugi) Kotor / Penghasilan (%)
Laba (Rugi) Usaha / Penghasilan (%)
Laba (Rugi) Bersih / Penghasilan (%)
Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas (%)
Laba (Rugi) Bersih / Aset (%)
Beban Administrasi / Laba Usaha (%)
Rasio Solvabilitas
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (x)
Acid test ratio (x)
Inventory turnover (x)
Asset turnover (x)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

28,97%
64,36%
91,74%
93,28%
709,27%
126,59%
1964,84%

89,62%
132,82%
489,88%
532,89%
41,15%
-0,95%
1577,46%

336,80%
179,24%
-189,67%
-179,17%
129,47%
89,58%
-134,36%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

27,09%
16,34%
12,21%
7,84%
6,34%
68,00%

21,86%
11,28%
8,37%
95,18%
30,17%
95,89%

17,81%
3,63%
2,51%
252,28%
6,73%
396,55%

27,85%
-17,67%
-13,84%
109,51%
-19,50%
-272,50%

1,13
0,98
16,56
0,92

1,37
1,14
21,81
4,22

1,04
0,88
20,44
3,74

0,81
0,68
6,86
1,41

5,23

1,46

1,03

0,85

Rasio Leverage
Total Aset / Total Liabilitas (x)

PERNYATAAN UTANG
Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sebelas bulan yang berakhir
30 November 2017 dan 2016 (2016 – Tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan
2015 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2016 dan
2015 terkait dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali sesuai dengan PSAK 38, Perseroan dan Anak
Perusahaan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp 59.218 juta dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

30/11/2017

Uraian
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual
Utang pajak
Pendapatan diterima dimuka
Utang kepada pemegang saham
Total Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas imbalan pascakerja
TOTAL LIABILITAS

25.782
399
2.531
20.211
417
6.391
55.731
3.487
59.218

RISIKO USAHA UTAMA
Risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah Risiko perubahan kebijakan
pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Analisis Risiko Usaha dan Prospek Usaha
Dalam menjalankan usahanya Perseroan dan Anak Perusahaan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil
usahanya apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Sesuai dengan bobotnya
diurutkan dari yang memiliki dampak terbesar bagi Perseroan dan Entitas Anak, risiko-risiko tersebut antara lain:
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A. Risiko Utama
1.

Risiko perubahan kebijakan pemerintah tentang JKN

B. Risiko Usaha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Risiko Perubahan Peraturan oleh Pemerintah
Risiko hari pembayaran yang dibutuhkan sejak klaim diajukan kepada penyedia asuransi
Risiko perolehan izin
Risiko menjaga mutu pelayanan kesehatan
Risiko penyelesaian pembangunan proyek baru dan integrasi terhadap operasional rumah sakit
Risiko kompetitor
Risiko gugatan malpraktik
Risiko gagal fungsi teknologi dan sistem informasi

C. Risiko Umum
1.
2.
3.
4.

Risiko kebakaran dan bencana alam
Risiko perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing
Risiko sosial politik
Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

D. Risiko bagi Investor
1.
2.
3.
4.

Risiko tidak tercapainya proyeksi dan hambatan pada prospek pertumbuhan
Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi signifikan
Kemampuan Perseroan dalam membayar dividen akan bergantung pada kinerja profitabilitas, kondisi
likuiditas dan kebutuhan modal kerja
Risiko likuiditas pasar untuk saham Perseroan di Bursa Efek

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas akan dijelaskan pada Bab VI Prospektus ini tentang
Faktor Risiko.
KEUNGGULAN KOMPETITIF
Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai suatu perusahaan antara lain:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Menempatkan diri sebagai rumah sakit terbesar dalam hal kapasitas tempat tidur terbesar pada satu lokasi.
Rumah sakit Perseroan juga terletak secara strategis di pusat kota Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia
setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar pertama di luar pulau Jawa.
Pelayanan kesehatan yang luas dan fasilitas yang lengkap mulai dari poliklinik hingga ruang ICU; dan ruang
rawat inap kelas III hingga Super VIP, akan mampu menarik konsumen yang beragam, walaupun dengan
persentase keuntungan yang lebih rendah namun volume yang tinggi.
Perseroan telah berhasil menambah kapasitas tempat tidur hingga lebih dari dua kali dari kapasitas saat ini, baik
untuk Medan maupun Jambi, dan diperkirakan akan mampu terisi secara optimal pada akhir tahun ini.
Penambahan kapasitas ini juga akan dibarengi dengan rencana Perseroan untuk membangun gedung parkir
khusus untuk memenuhi kebutuhan parkir dari pasien yang semakin tinggi.
Rumah Sakit Perseroan telah menggunakan teknologi kesehatan terkini untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan.
Royal Prima Medan telah terakreditasi Paripurna.
Perseroan memiliki afiliasi dengan Universitas Prima Indonesia, dimana pemegang saham Perseroan juga
merupakan pembina pada Yayasan Universitas Prima Indonesia. Sinergi dengan Universitas akan mampu
memberikan dukungan berkelanjutan atas sumber daya manusia yang berkualitas.
Seiring dengan status Rumah Sakit Pendidikan yang didapatkan oleh Rumah Sakit Royal Prima Medan, hal ini
lebih lanjut akan makin mempermudah pasokan Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas dan lebih
memahami akan cara kerja dan standar Rumah Sakit sehingga proses masuk dan penyesuaian terhadap irama
kerja akan lebih cepat.

KEBIJAKAN DIVIDEN
Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 20% dari laba bersih konsolidasi Perseroan
setiap tahunnya, dengan memperhatikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan sebelumnya dan harus disetujui
oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.
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I.

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, sejumlah 1.200.000.000
(satu miliar dua ratus juta) saham atau setara dengan 35,38% (tiga puluh lima koma tiga puluh delapan persen) dari
modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan Saham Baru dan
dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga
penawaran Rp 500, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
(”FPPS”). Sehingga, total Penawaran umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp 600.000.000.000 (enam ratus
miliar Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta)
Waran Seri 1 yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Waran Seri 1 diberikan kepada setiap pemegang saham
yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara Cuma-Cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua)
saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri 1.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai
nominal Rp 100 (seratus rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp 625, sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp
375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih
sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 12 November 2018 sampai dengan 14 Mei 2021. Pemegang Waran Seri I
tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum
dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran
Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat
diperpanjang lagi.
Setelah Penawaran Umum maka saham yang akan diambil bagian dan disetor penuh, dan dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia adalah sebanyak 3.392.080.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu) saham
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-besarnya Rp 339.208.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar
dua ratus delapan juta Rupiah).
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham
lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).

PT Royal Prima Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan
Berkedudukan di Jakarta
Kantor Pusat
Jl. Letjen S Parman, Kav. 22-24, Jakarta
Telepon: +62 (21)
Fax: +62 (61) 80013181
Website: www.royalprima.com
Email: corsec@royalprima.com

Kantor Operasional:
Jl. Ayahanda No. 68A, Medan, Sumatera Utara 20118
Telepon: +62 (61) 88813182/3
Fax: +62 (61) 80013181
Website: www.royalprima.com
Email: operasional@royalprima.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA
BAB VI FAKTOR RISIKO, DALAM PROSPEKTUS INI.
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STRUKTUR PERMODALAN
Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal dasar
Modal ditem patkan dan disetor penuh
dr. I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Gilbert Lister
Golderick Lister
Claranita Lister
Jum lah m odal ditem patkan dan disetor
penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Jum lah Nilai
Saham
Nom inal (Rp)
8.768.320.000

%

876.832.000.000

2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000

99,92%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

2.192.080.000
6.576.240.000

219.208.000.000
657.624.000.000

100,00%

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Keterangan
Modal dasar
Modal ditem patkan dan disetor penuh
dr. I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Gilbert Lister
Golderick Lister
Claranita Lister
Publik - saham
Jum lah m odal ditem patkan dan disetor
penuh
Jumlah saham dalam portepel

Sebelum Penaw aran Um um
Lem bar Saham
Nom inal (Rp)
8.768.320.000

Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Sesudah Penaw aran Um um
Lem bar Saham
Nom inal (Rp)

%

876.832.000.000

8.768.320.000

%

876.832.000.000

2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000

99,92%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000
1.200.000.000

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
120.000.000.000

64,58%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
35,38%

2.192.080.000
6.576.240.000

219.208.000.000
657.624.000.000

100,00%

3.392.080.000
5.376.240.000

339.208.000.000 100,00%
537.624.000.000

Penerbitan Waran Seri I
Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak
600.000.000 (enam ratus juta) Waran Seri I, yang seluruhnya dikeluarkan dari portepel Perseroan. Waran Seri I ini
diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan
Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Royal Prima Tbk No. 71 tanggal 11
April 2018 beserta addendumnya yaitu Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 125 tanggal 13 April
2018 jo. Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Royal Prima
Tbk. Nomor 14 tgl 03 Mei 2018, yang semuanya dibuat dihadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta
Utara.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai
nominal Rp 100 (seratus rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp 625, sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp
375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih
sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 12 November 2018 sampai dengan 14 Mei 2021. Pemegang Waran Seri I
tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum
dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran
Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat
diperpanjang lagi.
Apabila setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan dengan asumsi seluruh saham yang ditawarkan telah
terjual, kemudian Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru
dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah
pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:
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Keterangan
Modal dasar
Modal ditem patkan dan disetor penuh
dr. I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Gilbert Lister
Golderick Lister
Claranita Lister
Publik - saham dan w aran
Jum lah m odal ditem patkan dan disetor
penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Sesudah IPO, Sebelum Pelaksanaan Waran
%
Lem bar Saham
Nom inal (Rp)
8.768.320.000
2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000
1.200.000.000
3.392.080.000
5.376.240.000

Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Sesudah IPO, Sesudah Pelaksanaan Waran
%
Lem bar Saham
Nom inal (Rp)

876.832.000.000

8.768.320.000

876.832.000.000
219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
180.000.000.000

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
120.000.000.000

64,58%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
35,38%

2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000
1.800.000.000

339.208.000.000
537.624.000.000

100,00%

3.992.080.000
4.776.240.000

54,87%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
45,09%

399.208.000.000 100,00%
477.624.000.000

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

A. Definisi
a. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta)
Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan
oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang
dianggap perlu.
c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi
saham Perseroan.
e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil
Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari
modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham yang mempunyai hakhak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.
B. Hak Atas Waran Seri I
a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan
Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan
11 Mei 2018 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak
mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian
dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari
kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan
Perseroan di kemudian hari.
C. Bentuk dan Denominasi
Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:
a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan
tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan
melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang
ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka
Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat
pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan
keterangan lain yang diperlukan. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang
belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan
Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun
dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham
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Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran
Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk
mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak
menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.
D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I
a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli
1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu
Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 625,- (enam ratus dua puluh lima
Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan
Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Saham.
c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal
14 Mei 2021 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan
tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti
rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
E. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan
satu hari sebelum ulang tahun pencatatan di bursa yaitu tanggal 12 November 2018 sampai dengan 14 Mei 2021
pada pukul 15.00 WIB.
F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I
a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat
melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya
menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya
menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan
adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan
Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen
Pelaksanaan.
d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak
berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan,
Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta
kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja
berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan
serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja
berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening
khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan
mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang
Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat)
hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka PemegangPemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil
Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada
Pemegang Waran Seri I.
g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih
dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya
Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
h. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam Perseroan.
i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi
saham baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
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j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan
pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in
good fund) kepada rekening Perseroan.
PT Bank Mayapada Tbk.
Cabang KPO Sudirman
Atas Nama: PT Royal Prima Tbk.
No. Rek : 100.300.35917

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I
Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:
a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau pemecahan
nilai nominal (stock split), maka :

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang
baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas

b. Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan
atau peleburan, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga
pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

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

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

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka
Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran
dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar
Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I
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Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan.
Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat
didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang
diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang
memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran
Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk
didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya
administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus
mendapat persetujuan dari Perseroan.
Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan
kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum
yang memiliki secara yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis
salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan
dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari
Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan
kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada
Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh
Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.
Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi
Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan
hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai
pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh
Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di
dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai
berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
I. Penggantian Waran Seri I
Apabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh
Perseroan atas permintaan tertulis dari yang bekepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka
Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak
dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada
Perseroan. Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektip Waran Seri I tersebut
akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup
dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa
Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan
tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip
Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang
hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip
Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti
Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.
J. Pengelola Administrasi Waran Seri I
Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:
PT Bima Registra
Graha MIR Lantai 6 A2, Jalan Pemuda No. 9, Rawamangun
Jakarta Timur, 13220
Telp:+6221 295 69871
Fax:+6221 295 69872
Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran
Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.
K. Status Saham Hasil Pelaksanaan
Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan
sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagai dari modal saham Perseroan, serta memberi hak
kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang
mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran
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Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan
tanggal pelaksanaan. Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan
dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan
ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam
Penitipan Kolektif.
O. Pengubahan
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan
Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian
berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan
Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah
pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak
memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan
tersebut.
c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil
dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan
dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan
kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
P. Hukum yang berlaku
Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham atau setara dengan 35,38% (tiga puluh lima
koma tiga puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum
Perdana, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 2.192.080.000 (dua miliar
seratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar
64,58% (enam puluh empat koma lima puluh delapan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah
Penawaran Umum Saham Perdana. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEl
adalah sejumlah sebanyak 3.392.080.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu) saham
atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum
Perdana Saham ini. Seluruh saham yang diterbitkan dan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini
merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Selain itu sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru dan
dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga
akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
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Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri
Berdasarkan POJK Nomor 25/POJK.04/2017, Pihak pemegang saham yang dilarang untuk mengalihkan sebagian
atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas, sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan
Pendaftaran menjadi efektif, adalah sebagai berikut:
Nama Pemegang Saham
Jumlah Saham diperoleh kurang dari 6 bulan
sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke
OJK:
Bentuk dan nilai yang diterima Perseroan
sehubungan penerbitan saham, serta tanggal
penyetoran.

Rencana pengalihan saham dalam jangka waktu 8
bulan setelah efektif:

dr. I Nyoman Ehrich Lister
2.190.080.000 saham


Rp 181.372.000.000 dengan cara pemasukan ke dalam
Perseroan sebagai pengganti modal uang tunai (inbreng), yaitu
berupa 10 bidang tanah/bangunan dan peralatan rumah sakit
milik Dokter I Nyoman Ehrich Lister, pada tanggal 29 November
2017.
 Rp 37.636.000.000 dengan cara cara mengkonversi tagihan yang
dimiliki oleh Dokter I Nyoman Ehrich Lister kepada Perseroan,
pada tanggal 6 Desember 2017.
Tidak ada rencana pengalihan saham dalam jangka waktu 8 bulan
setelah efektif.
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II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI
HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan
seluruhnya oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

5.

Sekitar 46,4% (empat puluh enam koma empat persen) dana akan digunakan untuk biaya akuisisi rumah
sakit baru yang berlokasi di daerah Medan, Pekan Baru, Jambi, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Jakarta dan
daerah lain yang potensial;
Akuisisi rumah sakit baru merupakan strategi pertumbuhan Perseroan secara non-organik untuk
memperluas brand Royal Prima ke seluruh Indonesia, dan mendukung program kesehatan Pemerintah
Indonesia. Nilai transaksi akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian harga wajar berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan OJK dan pasar modal.
Rencana transaksi akuisisi terhadap beberapa target rumah sakit yang direncanakan saat ini adalah
transaksi dengan pihak ketiga, namun demikian apabila terdapat perubahan di kemudian hari, Perseroan
akan melakukan keterbukaan dan pelaporan sesuai persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan OJK
Perseroan saat ini sedang dalam tahap negosiasi dengan beberapa pihak pemilik rumah sakit.
Sekitar 12,1% (dua belas koma satu persen) dana akan digunakan untuk pembelian peralatan medis dan
infrastruktur teknologi informasi yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan,
peralatan dan fasilitas untuk mengikuti kemajuan teknologi;
Beberapa jenis peralatan medis dan infrastruktur yang akan dibiayai/ditingkatkan antara lain yaitu:
Radiologi, Medical Digital Imaging, peralatan untuk ruang operasi, alat kesehatan untuk penunjang,
Rehabilitasi Medis, serta Medical Software.
Sehubungan dengan dana hasil Penawaran Umum untuk pembelian peralatan medis dan infrastruktur di
anak perusahaan, mekanisme penyaluran dana yang akan digunakan Perseroan adalah dengan setoran
modal.
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan vendor penjual peralatan medis dan infrastruktur
teknologi informasi.
Sekitar 17,2% (tujuh belas koma dua persen) dana akan digunakan untuk tambahan perolehan tanah yang
nantinya tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit di daerah Medan, Jambi,
Tangerang, Bekasi, Cikarang, Pekan Baru, Jakarta, dan daerah lain yang potensial
Perseroan saat ini sedang mengirimkan tim untuk melakukan survey lapangan ke beberapa calon lokasi
tanah yang prospektif di kota-kota besar di Indonesia, untuk pembangunan rumah sakit dan sarana
kesehatan pendukung.
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak pemilik tanah
Sekitar 20,6% (dua puluh koma enam persen) dana akan digunakan untuk ekspansi pada rumah sakitrumah sakit yang telah dimiliki Perseroan saat ini, dengan cara meningkatkan kapasitas tempat tidur di
rumah sakit Perseroan, penambahan lantai bangunan atau perubahan konfigurasi ruangan, dan juga
memperluas layanan spesialis yang ada.
Rumah sakit yang akan dibiayai ekspansinya tersebut adalah rumah sakit yang dimiliki Perseroan saat ini,
yaitu Rumah Sakit Umum Royal Prima dan Rumah Sakit Umum Royal Prima Jambi.
Sehubungan dengan dana hasil Penawaran Umum yang akan digunakan untuk ekspansi rumah sakit di
anak perusahaan, mekanisme penyaluran dana yang akan digunakan Perseroan adalah dengan setoran
modal.
Sekitar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dana akan digunakan untuk biaya operasional sehari-hari, antara lain
namun tidak terbatas untuk, gaji karyawan, pembiayaan utang usaha, operasional rumah sakit dan
pembayaran biaya-biaya jasa konsultan.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri 1 seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain biaya
operasional seperti gaji karyawan, biaya administrasi, sewa ruang kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan,
dan/atau untuk tambahan investasi baru baik untuk akuisisi Rumah Sakit maupun tambahan perolehan tanah, yang
memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan. Dalam hal dana
hasil pelaksanaan Waran Seri 1 akan digunakan oleh Anak Perusahaan, mekanisme penyaluran dana yang akan
digunakan Perseroan adalah melalui setoran modal.
Sesuai dengan POJK Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam
Rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah lebih
kurang setara dengan 3,04% dari dana hasil Penawaran Umum yang meliputi:
1.

Biaya Jasa Penjaminan Emisi Efek lebih kurang sebesar 1,25%, terdiri atas:
a. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) lebih kurang sebesar 0,50%
b. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) lebih kurang sebesar 0,50%
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c.
2.

Biaya jasa penjualan (selling fee) lebih kurang sebesar 0,25%

Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal dan Lembaga Penunjang Pasar Modal lebih kurang sebesar 0,29%, yang
terdiri dari:
a.
b.
c.
d.

Akuntan Publik lebih kurang sebesar 0,14%
Konsultan Hukum lebih kurang sebesar 0,06%
Biro Administrasi Efek lebih kurang sebesar 0,02%
Notaris dan aktuaria lebih kurang sebesar 0,07%

3.

Biaya Jasa Penasihat Keuangan lebih kurang sebesar 1,25%

4.

Biaya lain-lain (registrasi ke OJK, BEI dan KSEI; percetakan, iklan, paparan publik, penawaran umum, road
show, dan lain-lain) lebih kurang sebesar 0,25%.

Perseroan, setelah Penawaran Umum, akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan
POJK No. 30.
Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum merupakan transaksi material dan atau transaksi afiliasi dan
atau transaksi benturan kepentingan, Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan atau Peraturan
No.IX.E.l.
Jika dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan dapat mencari alternatif pendanaan dari
sumber lain yang akan digunakan untuk membiayai kekurangan terkait penggunaan dana oleh Perseroan, antara lain
dapat bersumber dari hasil operasional, pinjaman dana pihak ketiga, pihak afiliasi, perbankan atau institusi dan
lembaga keuangan lainnya.
Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum,
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.
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III. PERNYATAAN UTANG
Pernyataan utang berikut diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak
Perusahaan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) yang ditandatangani
oleh Kasner Sirumapea, S.E., Ak., CPA pada dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan
mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2016 dan 2015 terkait dengan kombinasi bisnis entitas
sepengendali sesuai dengan PSAK 38 dan paragraf hal lain terkait laporan keuangan konsolidasian untuk periode
sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016 yang tidak diaudit dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2014 diaudit oleh auditor independen lain. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki total liabilitas
sebesar Rp 59.218 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 55.731 juta dan liabilitas jangka panjang
sebesar Rp 3.487 juta, dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

30/11/2017

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual
Utang pajak
Pendapatan diterima dimuka
Utang kepada pemegang saham
Total Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas imbalan pascakerja
TOTAL LIABILITAS

25.782
399
2.531
20.211
417
6.391
55.731
3.487
59.218

Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Saldo utang usaha pada tanggal 30 November 2017 adalah sebesar Rp 25.782 juta dengan perincian sebagai
berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

30/11/2017

Berdasarkan Pemasok
Pihak ketiga
Pemasok
PT Anugrah Argon Medica
PT Enseval Putera Megatrading Tbk
PT Bernofarm Pharmaceutical
Lainnya (masing-masing di bawah 5% dari total)
Dokter
Total

1.827
1.134
986
12.187
9.648
25.782

Utang usaha kepada pemasok merupakan liabilitas kepada perusahaan farmasi, penyedia perlengkapan atau
peralatan medis dan jasa tenaga ahli. Seluruh utang usaha tidak dijamin.
Secara umum term of payment yang disepakati dalam perjanjian antara Perseroan dengan Pemasok dan Doktor
berkisar rata-rata pada 30 hingga 45 hari.
Utang lain-lain
Utang lain-lain pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp 399 juta terutama merupakan utang sponsorship dari
pihak ketiga untuk keperluan-keperluan seminar, pelatihan, dan lainnya yang tidak berhubungan dengan operasional
Perseroan. Utang lain-lain ini tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa syarat dan pembatasan dan akan dilunasi dalam
waktu satu tahun.
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Beban akrual
Saldo beban akrual pada tanggal 30 November 2017 adalah sebesar Rp 2.531 juta dengan perincian sebagai
berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

30/11/2017
1.181
925
414
11
2.531

Gaji dan tunjangan
Jasa profesional
Air dan listrik
Lain-lain
Total

Utang pajak
Saldo utang pajak pada tanggal 30 November 2017 adalah sebesar Rp 20.211 juta terdiri dari:
(dalam jutaan Rupiah)
30/11/2017

Uraian
Pajak kini
Pasal 29
Perusahaan
Anak perusahaan
Pajak penghasilan
Pasal 4 ayat 2
Pasal 21
Pasal 23
Pajak Pertambahan Nilai
Total

10.943
1.025
3.356
2.940
8
1.939
20.211

Utang kepada pemegang saham
Saldo utang kepada pemegang saham pada tanggal 30 November 2017 adalah sebesar Rp 6.391 juta yang
merupakan pinjaman yang diterima, sewa aset tetap yang dibebankan dan biaya lainnya yang dibayarkan terlebih
dahulu oleh dr I Nyoman Ehrich Lister.
Seluruh utang didenominasi dalam Rupiah. Utang kepada pemegang saham ini tidak dikenakan bunga, tanpa
jaminan dan jangka waktu pengembalian yang pasti.
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
Saldo liabilitas jangka pendek lainnya yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 November 2017 adalah sebesar
Rp 417 juta yang merupakan pendapatan diterima di muka dari pelanggan.
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang merupakan imbalan pascakerja yang pada tanggal 30 November 2017 mempunyai saldo
sebesar Rp 3.487 juta dengan perincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

30/11/2017
1.810
1.080
136
1.216

Saldo awal periode
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Termasuk dalam laba rugi
Kerugian akturial yang timbul dari:
Perubahan asumsi keuangan
Penyesuaian atas pengalaman
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain
Saldo akhir periode

334
127
461
3.487
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Perseroan dan Anak Perusahaan menunjuk aktuaris independen, PT Sienco Aktuarindo Utama untuk menentukan
liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003
dengan tanggal laporan 10 Januari 2018.
Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

2017
Tingkat diskonto per tahun

7,00%

Tingkat kenaikan gaji per tahun

8,00%

Tingkat kematian

TMI 2011

Tingkat kecacatan

10%/TMI 2011

Tingkat pengunduran diri

10% per tahun hingga usia 20 tahun lalu menurun
secara linier sampai 0% pada usia 55 tahun

Pengaruh nilai liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan yang dapat kemungkinan terjadi atas satu asumsi
aktuaria, dengan anggapan seluruh asumsi lainnya tetap, disajikan di bawah ini:
Risiko tingkat gaji
Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja imbalan pasti dihitung mengacu pada gaji masa depan peserta program.
Kenaikan gaji perseta program akan meningkatkan liabilitas program itu.
Risiko tingkat bunga
Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan
mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan
liabilitas program.

Asumsi aktuaria
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji

Perubahan
(+/- 1%)
(+/- 1%)

30/11/2017
Liabilitas imbalan pascakerja
Kenaikan
Penurunan
Rp
Rp
443.314.258
(551.198.465)
(552.355.954)
451.943.098

Seluruh liabilitas Perseroan per tanggal 30 November 2017 telah diungkapkan dalam prospektus. Sampai dengan
diterbitkannya prospektus ini, Perseroan telah melunasi liabilitasnya yang telah jatuh tempo.
Setelah 30 November 2017 sampai tanggal Laporan Auditor Independen, dan setelah tanggal Laporan Auditor
Independen sampai tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK, Perseroan tidak mempunyai liabilitas lain
dan ikatan-ikatan baru selain liabilitas yang timbul dari kegiatan operasional normal Perseroan dan liabilitas yang
telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian serta disajikan dalam
Prospektus.
Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang
akan datang, manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas
dan tanggung jawabnya dalam Perseroan, dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan liabilitas
yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian serta disajikan dalam Prospektus ini.
Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang
dilakukan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan yang dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha
Perseroan.
Setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK, tidak terdapat
keadaan lalai atas pembayaran liabilitas yang dimiliki Perseroan.
Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan, tidak terdapat pembatasan
(negative covenants) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.
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IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Anak Perusahaan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 dan 2016 (2016 – Tidak
diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) yang ditandatangani
oleh Kasner Sirumapea, S.E., Ak., CPA, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan
mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2016 dan 2015 terkait dengan kombinasi bisnis entitas
sepengendali sesuai dengan PSAK 38 dan paragraf hal lain terkait laporan keuangan konsolidasian untuk periode
sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016 yang tidak diaudit dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Uraian

30/11/2017

31/12/2016*)

(dalam jutaan Rupiah)
31/12/2015*)
31/12/2014

ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Piutang kepada pemegang saham
Persediaan
Biaya dibayar di muka dan uang muka

3.687
49.258
521
8.373
1.253

1.191
23.754
298
2.340
5.785
61

959
21.238
198
4.098
111

655
4.050
3.220
1.751
1.485

Total aset lancar

63.092

33.429

26.604

11.161

ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
Aset pajak tangguhan

245.244
1.306

4.381
452

304
199

14
638

Total aset tidak lancar

246.550

4.833

503

652

TOTAL ASET

309.642

38.262

27.107

11.813

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual
Utang pajak
Pendapatan diterima dimuka
Utang kepada pemegang saham

25.782
399
2.531
20.211
417
6.391

13.023
42
1.823
8.148
42
1.246

10.807
471
1.625
2.479
10.205

12.677
29
938
148
-

Total liabilitas jangka pendek

55.731

24.324

25.587

13.792

3.487

1.810

797

125

59.218

26.134

26.384

13.917

Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Obligasi wajib konversi
Saldo laba (defisit)

181.372
2.296
37.636
28.065

200
1.000
10.932

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

249.369
1.055
250.424

LIABILITAS DAN EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL)

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas imbalan pascakerja
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

Total ekuitas (defisiensi modal)
*) disajikan kemb ali
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200
1.000
(474)

200
(2.304)

12.132
(4)

726
(3)

(2.104)
-

12.128

723

(2.104)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)
Sebelas bulan
2016*)
2017
Tidak diaudit
PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN

160.747

124.639

(117.196)

(98.141)

2016*)

Satu tahun
2015*)

2014

137.921

72.736

16.652

(107.769)

(59.785)

(12.014)

43.551

26.498

30.152

12.951

4.638

(17.862)
86
491

(13.079)
39
241

(14.921)
42
288

(10.461)
22
126

(8.017)
12
425

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

26.266

13.699

15.561

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK

(6.631)

(3.540)

(4.017)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

19.635

10.159

11.544

LABA KOTOR
Beban administrasi
Pendapatan bunga
Keuntungan dan kerugian lain-lain

2.638
(814)
1.824

(2.942)
638
(2.304)

KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
Keuntungan (kerugian) aktuarial
atas liabilitas
imbalan pascakerja
Penghasilan (beban) pajak terkait

(461)
115

(172)
43

(187)
47

4
(1)

-

Total penghasilan (kerugian)
komprehensif lain

(346)

(129)

(140)

3

-

TOTAL PENGHASILAN
KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

19.289

10.030

11.404

1.827

(2.304)

LABA (RUGI) YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

19.571
64

10.156
3

11.543
1

1.827
(3)

(2.304)
-

19.635

10.159

11.544

1.824

(2.304)

19.238
51

10.030
-

11.405
(1)

1.827
-

(2.304)
-

19.289

10.030

11.404

1.827

(2.304)

169
167

5.078
-

5.772
-

914
-

(1.552)
-

Total
TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN)
KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
Total
LABA (RUGI) PER SAHAM:
(dalam Rupiah penuh)
Dasar
Dilusian
*) disajikan kemb ali
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LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)
Sebelas bulan
2016*)
2017
Tidak diaudit
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran pada pemasok
Pembayaran pada dokter, perawat
dan karyawan
Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas operasi

Satu tahun
2015*)

2016*)

2014

136.077
(54.344)

124.358
(56.574)

135.703
(60.112)

55.374
(38.214)

13.206
(4.816)

(49.332)

(41.439)

(47.615)

(21.911)

(4.712)

32.401

26.345

27.976

86
(25.100)

39
(4.306)

42
(4.396)

22
(301)

12
(16)

(25.014)

(4.267)

(4.354)

(279)

(4)

(4.751)

3.678

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga
Perolehan aset tetap
Kas bersih digunakan untuk
aktivitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Penerimaan modal disetor
entitas anak
Penambahan piutang kepada
pemegang saham
Penerimaan piutang kepada
pemegang saham
Penambahan utang kepada
pemegang saham
Pembayaran utang kepada
pemegang saham
Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas
pendanaan

-

-

(5.545)

(22.720)

(26.220)

1.000
(7.719)

(3.034)

405

-

-

11.816

-

250

1.151

3.291

237

-

-

-

(461)

-

-

(23.390)

5.334

(4.890)

(21.569)

(3.034)

KENAIKAN BERSIH KAS

2.497

509

232

304

640

KAS DAN BANK AWAL TAHUN

1.191

959

959

655

15

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN
*) disajikan kemb ali

3.688

1.468

1.191

959

655
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RASIO-RASIO PENTING
RASIO-RASIO PENTING
Rasio Pertumbuhan
Penghasilan (%)
Laba Kotor (%)
Sebelum pajak (%)
Laba Bersih (%)
Total Aset (%)
Total Liabilitas (%)
Total Ekuitas (%)
Rasio Profitabilitas
Laba (Rugi) Kotor / Penghasilan (%)
Laba (Rugi) Usaha / Penghasilan (%)
Laba (Rugi) Bersih / Penghasilan (%)
Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas (%)
Laba (Rugi) Bersih / Aset (%)
Beban Administrasi / Laba Usaha (%)
Rasio Solvabilitas
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (x)
Acid test ratio (x)
Inventory turnover (x)
Asset turnover (x)

30/11/2017

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

28,97%
64,36%
91,74%
93,28%
709,27%
126,59%
1964,84%

89,62%
132,82%
489,88%
532,89%
41,15%
-0,95%
1577,46%

336,80%
179,24%
-189,67%
-179,17%
129,47%
89,58%
-134,36%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

27,09%
16,34%
12,21%
7,84%
6,34%
68,00%

21,86%
11,28%
8,37%
95,18%
30,17%
95,89%

17,81%
3,63%
2,51%
252,28%
6,73%
396,55%

27,85%
-17,67%
-13,84%
109,51%
-19,50%
-272,50%

1,13
0,98
16,56
0,92

1,37
1,14
21,81
4,22

1,04
0,88
20,44
3,74

0,81
0,68
6,86
1,41

5,23

1,46

1,03

0,85

Rasio Leverage
Total Aset / Total Liabilitas (x)
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V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH
MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak
Perusahaan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 dan 2016 (2016 – Tidak diaudit) dan
untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) yang ditandatangani oleh
Kasner Sirumapea, S.E., Ak., CPA, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan mengenai
penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2016 dan 2015 terkait dengan kombinasi bisnis entitas
sepengendali sesuai dengan PSAK 38 dan paragraf hal lain terkait laporan keuangan konsolidasian untuk periode
sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016 yang tidak diaudit dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasian.
UMUM
Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 4 Juni 2013 dari Heriyanti, S.H., M.Kn., notaris di Medan. Akta
pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Hukum Republik
Indonesia dalam Surat
Keputusan
No. AHU-35342.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan 108726.
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 7 tanggal
10 November 2017 dari Susanto, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Deli Serdang, mengenai peningkatan modal
dasar dan penambahan modal disetor. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0025076.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal
29 November 2017.
Secara umum, Perseroan memperoleh pendapatan dari dua segmen bisnis, yaitu layanan rawat jalan dan rawat inap
yang dijalankan Perseroan dan Anak Perusahaan. Di dalam segmen layanan rawat jalan, Perseroan memperoleh
pendapatan dari penjualan obat-obatan, biaya poliklinik (yaitu: imbal jasa konsultasi dokter untuk layanan rawat
jalan), pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, dan lain-lain (termasuk biaya administrasi). Di dalam segmen
layanan rawat inap, Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan obat-obatan, akomodasi, pelayanan
laboratorium, biaya penggunaan ruang operasi dan lain-lain (termasuk porsi biaya konsultasi dokter untuk layanan
rawat inap, biaya pendaftaran dan administrasi).
Salah satu keunggulan utama yang dimiliki oleh Perseroan adalah tingginya volume pasien dengan layanan BPJS.
Untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017, sekitar 80% dari pendapatan Perseroan bersumber
atas pasien BPJS, dimana trennya bertumbuh signifikan sejak operasional Rumah Sakit Perseroan dimulai, baik
yang berlokasi di Medan maupun Jambi. Tingginya animo masyarakat dengan penggunaan fasilitas BPJS diyakini
oleh manajemen Perseroan sebagai tanda dari kepercayaan masyarakat atas standar kualitas pelayanan yang
diberikan oleh RSU Royal Prima (Medan). Konsekuensi dari tingginya animo tersebut mengakibatkan peningkatan
BOR (Bed Occupancy Rate) yang signifikan, namun hal tersebut telah diantisipasi oleh Perseroan. RSU Royal Prima
(Medan) telah selesai membangun bangunan baru dengan total kapasitas hingga 500 tempat tidur. Sementara di
Jambi, Anak Perusahaan sedang dalam tahap ekspansi kapasitas tempat tidur untuk RS Royal Prima Jambi yang
secara total dapat mencapai hingga 415 tempat tidur.
Kedepannya, komposisi pendapatan Perseroan diperkirakan masih terus didominasi oleh pendapatan pasien BPJS,
tetapi dengan usaha-usaha untuk menyeimbangkan atau diversifikasi ke komposisi pendapatan lain, sehingga
menurunkan risiko konsentrasi ke porsi tertentu. Selain bertumbuh secara organik, dalam mengembangkan bisnis
dan kegiatan usahanya, Perseroan juga dapat bertumbuh melalui akuisisi (non organik). Untuk memperkuat posisi
Perseroan dalam industri kesehatan, Perseroan dapat melakukan akuisisi atas rumah sakit pada daerah-daerah
dimana Perseroan telah beroperasi maupun pada daerah lain yang dianggap potensial.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN
Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan
Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:


Tingkat okupansi tempat tidur pasien rawat inap
Kontribusi pendapatan pasien rawat inap terhadap total pendapatan Perseroan merupakan yang paling
utama, dimana pada periode 30 November 2017 pendapatan dari pasien rawat inap mencapai sekitar 75%
dari total pendapatan baik untuk Medan maupun Jambi. Perseroan secara bertahap terus melakukan
ekspansi atas total tempat tidur yang dimiliki, untuk dapat menampung peningkatan permintaan pasien
rawat inap. Tingginya permintaan akan jasa layanan kesehatan, dapat terlihat dari salah satu indikator yang
dimiliki Perseroan yaitu hari rawat inap, tercermin dari BOR yang terus meningkat. Walaupun kapasitas
tempat tidur terus ditingkatkan oleh Perseroan dari tahun ke tahun, namun indikator BOR tetap stabil
bahkan meningkat untuk RSU Royal Prima (Medan). Penurunan BOR di periode November 2017 lebih
dikarenakan penambahan kapasitas tempat tidur yang hampir mendekati 2x kapasitas pada tahun
sebelumnya, dimana hal tersebut baru terealisasi pada akhir semester kedua tahun 2017.
Indikator Utama RSU Royal Prima (Medan)
Uraian
Rata-rata tempat tidur (unit)
Rata-rata BOR (%)
Rata-rata ALOS (hari)
Total tempat tidur (unit)

2014

2015
156
67
5
181

72
34
5
72

2016
194
84
4
200

Nov-17
235
83
4
357

Indikator Utama RS Royal Prima Jambi
Uraian
Rata-rata tempat tidur (unit)
Rata-rata BOR (%)
Rata-rata ALOS (hari)
Total tempat tidur (unit)



2015

2016
65
71
3
72

72
74
3
72

Nov-17
116
72
3
160

Kunjungan pasien rata-rata rawat jalan
3.500

12.000
9.920

10.000
8.000

2.897

3.000
2.500

7.085

2.228

2.000
6.000

1.500
4.000

1.484

1.000

2.489

2.000

500

348

‐

‐
2014

2015

2016

Nov‐17

2015

2016

Nov‐17

Jambi

Medan

Variabel lain yang menentukan pendapatan Perseroan adalah rawat jalan, dimana secara historis hal ini
juga memperlihatkan tingginya permintaan akan jasa layanan kesehatan oleh Perseroan. RSU Royal Prima
(Medan) beroperasi sejak tahun 2014 dan sejak itu meningkat secara signifikan dengan CAGR 2014-Nov
2017 lebih dari 200%. Adapun pertumbuhan kunjungan pasien rawat jalan untuk RS Royal Prima Jambi
lebih moderat di angka CAGR 2014-Nov 2017 sebesar 40%, namun tetap menunjukkan pertumbuhan yang
cukup signifikan.
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Jumlah Pendapatan dan Volume Pasien
RSU Royal Prima (Medan)
Pendapatan dan jumlah pasien (Medan)
Uraian
2015
Pendapatan (Rp juta)
Rawat Jalan
11.449
Rawat Inap
56.155
Pasien
Rawat Jalan
Rawat Inap

2016

29.870
8.059

Nov-17

24.834
78.729

32.995
87.865

85.017
12.069

109.118
14.270

Tingginya permintaan akan jasa layanan kesehatan RSU Royal Prima (Medan) juga dapat dilihat dari
peningkatan jumlah pasien baik rawat inap maupun rawat jalan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada
tahun 2016, jumlah pasien rawat jalan meningkat menjadi hampir mencapai 3x dari tahun sebelumnya,
sementara jumlah pasien rawat inap meningkat sebesar 49,76%. Sementara pada periode yang berakhir
November 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2016 (11 bulan), jumlah pasien
rawat jalan meningkat sebesar 28,35%, dan pasien rawat inap meningkat sebesar 18,24%.
RS Royal Prima Jambi
Pendapatan dan jumlah pasien (Jambi)
Uraian
2015*)
Pendapatan (Rp juta)
Rawat Jalan
680
Rawat Inap
4.456

2016

Pasien
Rawat Jalan
5.329
Rawat Inap
1.956
*) RS Royal Prima Jamb i b eroperasi mulai Oktob er 2015

Nov-17

7.868
26.491

6.919
32.968

26.735
7.101

31.866
8.675

Pada tahun 2016, jumlah pasien rawat jalan meningkat sebesar 401,69% dari tahun sebelumnya, hal ini
lebih kepada RS Royal Prima Jambi baru beroperasi pada bulan Oktober 2015, sehingga basis perhitungan
awal hanya didasarkan pada 3 bulan operasi pertama. Untuk jumlah pasien rawat inap juga meningkat
sebesar 263,04%, dengan penyebab yang serupa. Adapun untuk periode yang berakhir November 2017
dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2016 (11 bulan), jumlah pasien rawat jalan
meningkat sebesar 19,19%, dan pasien rawat inap meningkat sebesar 22,17%.


Beban Pokok Pendapatan
Salah satu komponen beban pokok pendapatan yang terbesar adalah bersumber dari obat dan
perlengkapan medis serta gaji dokter dan perawat. Untuk sebagian besar peralatan dan perangkat medis,
Perseroan lebih memilih menggunakan lebih dari satu pemasok utama untuk seluruh peralatan medis.
Perusahaan mengembangkan kemitraan jangka panjang dengan produsen global peralatan diagnostik dan
medis dalam rangka mendukung migrasi, transisi, dan komisioning rumah sakit Perseroan yang baru
dibangun serta rumah sakit Perseroan yang sudah ada. Kesepakatan kemitraan Perseroan mencakup
harga berdasarkan skala ekonomi, pembaruan teknologi serta pelatihan dan pendidikan, pemeliharaan
terencana dan preventif dan pemasaran bersama. Pendekatan Perseroan dalam pengadaan peralatan
medis memungkinkan manajemen yang lebih efektif dan efisien karena karyawan rumah sakit telah
terbiasa menggunakan peralatan tersebut. Untuk dialisis dan peralatan laboratorium, pemasok
menempatkan atau memasang peralatan kesehatannya di dalam rumah sakit Perseroan dan Perseroan
membeli barang habis pakai melalui pemasok tersebut.
Untuk obat-obatan, Perseroan memiliki sejumlah pemasok dan tidak tergantung terhadap satu pemasok.
Sebagian besar obat-obatan yang disediakan di rumah sakit Perseroan didapatkan melalui negosiasi terkait
persyaratan penentuan harga dengan pemasok utama di tingkat perusahaan keseluruhan yang
memungkinkan masing-masing rumah sakit Perseroan untuk melakukan pesanan secara langsung melalui
tender terbuka, namun dengan tetap mempertahankan pengaruh melalui skala ekonomi. Hubungan
langsung antara rumah sakit atau fasilitas kesehatan dengan pemasok membantu menghindari duplikasi
penanganan proses dan membuat proses pembelian lebih efisien.
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Sinergi yang terus dibangun oleh Perseroan dengan Universitas Prima Indonesia untuk menghasilkan
tenaga ahli medis, baik dokter, perawat, teknisi, farmasi, dll., akan dapat memberikan keunggulan baik dari
segi kehandalan dan kesiapan tenaga medis tersebut maupun struktur biaya yang kompetitif bagi
Perseroan, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih positif bagi kinerja keuangan Perseroan.


Ekspansi pelayanan rumah sakit
Perseroan ke depannya akan terus melakukan ekspansi bisnis pelayanan jasa kesehatan ke beberapa
lokasi yang dianggap masih memberikan ruang untuk bertumbuh dan memiliki permintaan yang cukup kuat
dan bertumbuh. Saat ini Perseroan telah mengadakan diskusi dengan beberapa calon potensial untuk
dilakukan akuisisi terhadap beberapa proyek tersebut, baik rumah sakit maupun lahan tambahan, sambil
terus melakukan kajian analisa kelayakan terhadap proyek-proyek potensial tersebut.
Perseroan juga memiliki visi serta positioning untuk menjadi rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur
terbesar pada satu lokasi, dengan beberapa rumah sakit satelit di daerah-daerah. Hal ini juga didukung
dengan status Rumah Sakit Pendidikan yang telah didapatkan oleh Perseroan.
Pada umumnya periode menjelang pembukaan rumah sakit baru dan pada penambahan kapasitas awal,
marjin keuntungan Perseroan adalah lebih sedikit dibandingkan ketika sudah beroperasi secara normal. Hal
ini karena RS harus telah mempekerjakan tenaga medis sebelum operasional dan telah menyediakan
persediaan obat-obatan dan bahan yang digunakan dalam persiapan tahap awal operasi. Atas hal ini
manajemen melakukan efisiensi alokasi obat-obatan bekerjasama dengan penyedia obat, serta alokasi
SDM kesehatan secara bertahap. Hal ini lebih dimungkinkan pada Rumah Sakit dengan total tempat tidur
yang besar pada satu lokasi, sehingga skala ekonomis dapat tercapai seperti yang dimiliki oleh Perseroan.
Adapun untuk RSU Royal Prima (Medan), Perseroan membangun jembatan antara gedung satu dan
lainnya (skybridge), sehingga dapat mempermudah mobilisasi pelayanan kesehatan pasien, dan standar
kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Perseroan lebih terjaga.



Keuangan
a.

Hasil Operasional
Tabel berikut menunjukkan pendapatan usaha Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir
30 November 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,
2015 dan 2014.
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LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)
Sebelas bulan
2016*)
2017
Tidak diaudit
PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA KOTOR
Beban administrasi
Pendapatan bunga
Keuntungan dan kerugian lain-lain
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

160.747
(117.196)

124.639
(98.141)

2016*)

Satu tahun
2015*)

2014

137.921

72.736

16.652

(107.769)

(59.785)

(12.014)

43.551

26.498

30.152

12.951

4.638

(17.862)
86
491

(13.079)
39
241

(14.921)
42
288

(10.461)
22
126

(8.017)
12
425

26.266

13.699

15.561

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK

(6.631)

(3.540)

(4.017)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

19.635

10.159

11.544

2.638
(814)
1.824

(2.942)
638
(2.304)

KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
Keuntungan (kerugian) aktuarial
atas liabilitas
imbalan pascakerja
Penghasilan (beban) pajak terkait

(461)
115

(172)
43

(187)
47

4
(1)

-

Total penghasilan (kerugian)
komprehensif lain

(346)

(129)

(140)

3

-

TOTAL PENGHASILAN
KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

19.289

10.030

11.404

1.827

(2.304)

LABA (RUGI) YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

19.571
64

10.156
3

11.543
1

1.827
(3)

(2.304)
-

19.635

10.159

11.544

1.824

(2.304)

19.238
51

10.030
-

11.405
(1)

1.827
-

(2.304)
-

19.289

10.030

11.404

1.827

(2.304)

169
167

5.078
-

5.772
-

914
-

(1.552)
-

Total
TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN)
KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
Total
LABA (RUGI) PER SAHAM:
(dalam Rupiah penuh)
Dasar
Dilusian
*) disajikan kemb ali

Pendapatan
Periode 30 November 2017 dibandingkan dengan periode 30 November 2016
Pendapatan Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 adalah sebesar
Rp 160.747 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 28,97% dibandingkan dengan periode sebelas
bulan yang berakhir 30 November 2016 sebesar Rp 124.639 juta. Peningkatan pendapatan ini berasal
dari pertumbuhan pasien rawat inap sebesar 19,69% dan peningkatan kunjungan pasien rawat jalan
sebesar 26,16%.
Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 137.921 juta,
atau mengalami peningkatan sebesar 89,62% dibandingkan Pendapatan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2015 sebesar Rp 72.736 juta. Peningkatan atas Pendapatan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2016 dibanding untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 disebabkan karena
pertumbuhan yang signifikan dari total pasien rawat inap sebesar 91,41% dan peningkatan signifikan
kunjungan pasien rawat jalan sebesar 217,49%.
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Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 72.736 juta,
atau mengalami peningkatan sebesar 336,80% dibandingkan Pendapatan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp 16.652 juta. Peningkatan signifikan secara persentase, atas
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibanding untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 lebih disebabkan karena RSU Royal Prima (Medan), yang
memiliki kontribusi utama, baru mulai beroperasi pada tahun 2014, sehingga jumlah yang menjadi basis
perhitungan awal masih relatif kecil.
Beban Pokok Pendapatan
Periode 30 November 2017 dibandingkan dengan periode 30 November 2016
Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017
adalah sebesar Rp 117.196 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 19,42% dibandingkan Beban
Pokok Pendapatan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016 sebesar Rp 98.141
juta. Peningkatan Beban Pokok Pendapatan ini adalah seiring dengan peningkatan Pendapatan yang
diterima oleh Perseroan. Ekspansi Rumah Sakit Perseroan juga membutuhkan lebih banyak SDM
kesehatan dimana porsi gaji dokter dan perawat adalah yang terutama. Adapun Perseroan berhasil
menekan pertumbuhan Beban Pokok Pendapatan dimana persentasenya tidak sebesar pertumbuhan
Pendapatan pada periode tersebut.
Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015
Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp 107.769 juta, atau mengalami kenaikan sebesar 80,26% dibandingkan Beban Pokok Pendapatan
Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp 59.785 juta. Kenaikan Beban
Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir 31 Desember 2015 merupakan konsekuensi peningkatan Pendapatan yang dihasilkan oleh
Perseroan.
Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014
Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp 59.785
juta, atau mengalami peningkatan sebesar 397,63% dibandingkan Beban Pokok
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp 12.014 juta.
Kenaikan atas Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dibanding
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 adalah seiring dengan peningkatan Pendapatan
Perseroan. Peningkatan Beban Pokok Pendapatan yang lebih besar persentasenya dibandingkan
pertumbuhan Pendapatan Perseroan lebih disebabkan Perseroan berada pada tahap awal operasional
Perseroan, dimana Perseroan harus mempersiapkan SDM kesehatan lebih dahulu serta penyediaan
obat-obatan sebelum operasional Rumah Sakit dimulai.
Beban Administrasi
Periode 30 November 2017 dibandingkan dengan periode 30 November 2016
Beban Administrasi Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 adalah
sebesar Rp 17.862 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 36,57% dibandingkan Beban
Administrasi untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016 sebesar Rp 13.079 juta.
Komponen terbesar dari Beban Administrasi adalah gaji dan tunjangan. Seiring dengan ekspansi
Perseroan, terutama di Medan, maka Perseroan membutuhkan lebih banyak fungsi administrasi serta
operasional kantor pusat, agar pelayanan kesehatan tetap terkoordinasi dan berjalan dengan baik.
Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015
Beban Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp 14.921 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 42,63% dibandingkan Beban Administrasi
Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp 10.461 juta. Peningkatan Beban
Administrasi yang signifikan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dibandingkan dengan untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2015 lebih disebabkan karena ekspansi Perseroan yang
membutuhkan lebih banyak karyawan, profesional, serta perlengkapan Rumah Sakit. Biaya utilitas juga
meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional.
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Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014
Beban Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp 10.461 juta, atau mengalami kenaikan sebesar 30,49% dibandingkan Beban Administrasi
Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp 8.017 juta. Kenaikan atas Beban
Administrasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dibanding untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2014 selain disebabkan meningkatnya aktivitas operasional di Medan, juga disebabkan
karena baru dimulainya operasional RS Royal Prima Jambi pada akhir tahun 2015.
Pendapatan Lain-Lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari Pendapatan Bunga dan Keuntungan dan Kerugian Lain-Lain.
Periode 30 November 2017 dibandingkan dengan periode 30 November 2016
Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 adalah
sebesar Rp 577 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 106,07% dibandingkan Pendapatan LainLain untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016 sebesar Rp 241 juta. Peningkatan
Pendapatan Lain-Lain ini berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan peningkatan Keuntungan
dan Kerugian Lain-Lain sebesar +/- 250 juta yang merupakan pendapatan sponsorship pada tahun
2017.
Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015
Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp 330 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 122,97% dibandingkan Pendapatan Lain-Lain
Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp 148 juta. Peningkatan
Pendapatan Lain-Lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 berasal dari peningkatan
Keuntungan dan Kerugian Lain-Lain sebesar +/- Rp 162 juta yang merupakan pendapatn sponsorship.
Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014
Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 148
juta, atau mengalami penurunan sebesar 66,13% dibandingkan Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp 437 juta. Penurunan atas Pendapatan Lain-Lain
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 disebabkan karena penurunan Keuntungan
dan Kerugian Lain-Lain sebesar +/- Rp 298 juta.
Laba (Rugi) Sebelum Pajak
Periode 30 November 2017 dibandingkan dengan periode 30 November 2016
Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 adalah
sebesar Rp 26.266 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 91,74% dibandingkan Laba Sebelum
Pajak Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016 sebesar Rp 13.699
juta. Peningkatan Laba Sebelum Pajak ini disebabkan meningkatnya Pendapatan, serta keberhasilan
manajemen dalam melakukan efisiensi terhadap Beban Pokok Pendapatan dan Beban usaha.
Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015
Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp 15,561 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 489,88% dibandingkan Laba Sebelum Pajak
Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.638 juta. Peningkatan Laba
Sebelum Pajak Perseroan yang signifikan secara persentase disebabkan karena basis perhitungan
yang masih kecil di tahun 2015, sehubungan dengan operasional RSU Royal Prima (Medan) di tahun
2014 dan RS Royal Prima Jambi di akhir tahun 2015.
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Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014
Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp 2.638 juta, atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan Rugi Sebelum Pajak Perseroan
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.942 juta. Peningkatan atas Laba Sebelum
Pajak Perseroan lebih disebabkan karena sehubungan dengan operasional RSU Royal Prima (Medan)
di tahun 2014 dan RS Royal Prima Jambi di tahun 2015, sehingga tahun 2014 Perseroan masih
membukukan Rugi Sebelum Pajak secara operasional.
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Secara umum peningkatan pada Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan secara persentase adalah
seiring dengan Laba Sebelum Pajak Perseroan, dengan penyebab operasional yang serupa dan juga
dikarenakan struktur permodalan Perseroan yang tidak memiliki pinjaman berbunga yang dikategorikan
sebagai Liabilitas Jangka Panjang, kepada pihak perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
Periode 30 November 2017 dibandingkan dengan periode 30 November 2016
Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 adalah
sebesar Rp 19.635 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 93,28% dibandingkan Laba Tahun
Berjalan Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016 sebesar Rp 10.159
juta.
Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015
Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp 11.544 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 532,89% dibandingkan Laba Tahun Berjalan
Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.824 juta.
Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014
Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp 1.824 juta atau mengalami peningkatan dibandingkan Rugi Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.304 juta.
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b.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (Defisiensi Modal)
Tabel berikut menunjukkan posisi aset, liabilitas dan ekuitas (defisiensi modal) Perseroan pada tanggal
30 November 2017 dan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Uraian

30/11/2017

31/12/2016*)

(dalam jutaan Rupiah)
31/12/2015*)
31/12/2014

ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Piutang kepada pemegang saham
Persediaan
Biaya dibayar di muka dan uang muka

3.687
49.258
521
8.373
1.253

1.191
23.754
298
2.340
5.785
61

959
21.238
198
4.098
111

655
4.050
3.220
1.751
1.485

Total aset lancar

63.092

33.429

26.604

11.161

245.244
1.306

4.381
452

304
199

14
638

ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
Aset pajak tangguhan
Total aset tidak lancar

246.550

4.833

503

652

TOTAL ASET

309.642

38.262

27.107

11.813

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual
Utang pajak
Pendapatan diterima dimuka
Utang kepada pemegang saham

25.782
399
2.531
20.211
417
6.391

13.023
42
1.823
8.148
42
1.246

10.807
471
1.625
2.479
10.205

12.677
29
938
148
-

Total liabilitas jangka pendek

55.731

24.324

25.587

13.792

3.487

1.810

797

125

59.218

26.134

26.384

13.917

Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Obligasi wajib konversi
Saldo laba (defisit)

181.372
2.296
37.636
28.065

200
1.000
10.932

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

249.369
1.055
250.424

LIABILITAS DAN EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL)

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas imbalan pascakerja
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

Total ekuitas (defisiensi modal)
*) disajikan kemb ali

200
1.000
(474)

200
(2.304)

12.132
(4)

726
(3)

(2.104)
-

12.128

723

(2.104)

Analisis di bawah ini, khususnya untuk akun-akun pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada
tanggal 30 November 2017 adalah dengan membandingkan data pada tanggal tersebut dengan
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2016.
Aset
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total aset Perseroan adalah sebesar Rp 309.642 juta pada tanggal 30 November 2017 atau
mengalami peningkatan sebesar 709,27% dari Rp 38.262 juta pada tanggal 31 Desember 2016.
Peningkatan aset secara sangat signifikan ini disebabkan karena adanya pemasukan aset secara
inbreng oleh pemegang saham sebagaimana yang termuat dalam Akta No. 7 tanggal 10 November
2017 beserta perbaikannya sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 6 Desember 2017, yang
keduanya dibuat di hadapan Susanto, S.H., M.Kn., notaris di kabupaten Deli Serdang.
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31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total aset Perseroan adalah sebesar Rp 38.262 juta pada tanggal 31 Desember 2016 atau mengalami
peningkatan sebesar 41,15% dari Rp 27.107 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini
adalah sebagian besar sehubungan dengan normal operasional Perseroan, yaitu peningkatan Piutang
Usaha, Persediaan dan perolehan Aset Tetap.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total aset Perseroan adalah sebesar Rp 27.107 juta pada tanggal 31 Desember 2015 atau
mengalamipeningkatan sebesar 129,47% dari Rp 11.813 juta pada tanggal 31 Desember 2014.
Peningkatan yang signifikan ini berasal dari aktivitas operasional Rumah Sakit khususnya Medan yang
mulai beroperasi pada tahun 2014 dan bertumbuh secara pesat pada tahun 2015, sehingga Piutang
Usaha juga naik secara signifikan sebesar +/- Rp 17.187 juta.
Liabilitas
30 November 2017 dibandingkan 31 Desember 2016
Total Liabliitas Perseroan adalah sebesar Rp 59.218 juta pada tanggal 30 November 2017 atau
mengalami
peningkatan
sebesar
126,59%
dari
Rp
26.134
juta
pada
tanggal
31 Desember 2016, dimana sumber peningkatan yang signifikan adalah berasal dari peningkatan
Utang Usaha sebesar Rp 12.759 juta dan peningkatan Utang Pajak sebesar Rp 12.063 juta, serta
Utang kepada Pemegang Saham sebesar Rp 5.145 juta.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total
Liabilitas
Perseroan
adalah
sebesar
Rp
26.134
juta
pada
tanggal
31 Desember 2016 atau mengalami penurunan tidak signifikan sebesar 0,95% dari sebesar
Rp 26.384 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Adapun mutasi yang signifikan terjadi pada akun
Utang Pajak yang meningkat sebesar Rp 5.669 juta dari sebelumnya Rp 2.479 juta pada tanggal
31 Desember 2015 menjadi Rp 8.148 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan penurunan Utang
kepada Pemegang Saham sebesar Rp 8.959 juta dari sebelumnya Rp 10.205 juta pada tanggal
31 Desember 2015 menjadi Rp 1.246 juta pada tanggal 31 Desember 2016.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total Liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 26.384 juta pada tanggal 31 Desember 2015 atau
mengalami
peningkatan
sebesar
89,58%
dari
Rp
13.917
juta
pada
tanggal
31 Desember 2014 yang disebabkan oleh meningkatnya akun Utang kepada Pemegang Saham
sebesar Rp 10.205 juta.
Ekuitas (Defisiensi Modal)
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total Ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 250.424 juta pada tanggal 30 November 2017 atau
mengalami peningkatan sebesar 1.964,84% dari Rp 12.128 juta pada tanggal 31 Desember 2016 yang
disebabkan karena pemasukan aset secara inbreng oleh pemegang saham sebagaimana yang termuat
dalam Akta No. 7 tanggal 10 November 2017 beserta perbaikannya sebagaimana dimuat dalam Akta
No. 2 tanggal 6 Desember 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Susanto, S.H., M.Kn., notaris di
kabupaten Deli Serdang.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total Ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 12.128 juta pada tanggal 31 Desember 2016 atau
mengalami peningkatan sebesar 1.577,46% dari sebesar Rp 723 juta pada tanggal 31 Desember 2015
yang disebabkan oleh operasional RSU Royal Prima (Medan) telah berjalan normal dan operasional
RS Royal Prima Jambi telah dimulai.
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31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total Ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 723 juta pada tanggal 31 Desember 2015 atau mengalami
peningkatan dari sebelumnya Defisiensi Modal sebesar Rp 2.104 juta pada tanggal 31 Desember 2014
yang disebabkan karena operasional RSU Royal Prima (Medan) telah berjalan normal dan telah
menghasilkan Penghasilan Komprehensif sebesar Rp 1.827 juta serta adanya setoran modal RS Royal
Prima Jambi.
Untuk sebagian besar akun di bawah ini, peningkatan ataupun penurunannya adalah sejalan dengan
atau akibat dari peningkatan/penurunan aktivitas operasional Perseroan, dimana operasional Rumah
Sakit Royal Prima (Medan) yang dimulai tahun 2014 telah berjalan normal pada tahun 2015 dan
meningkat terus di tahun selanjutnya, serta operasional RS Royal Prima Jambi telah dimulai tahun
2015, sehingga aktivitas setelah tahun tersebut seyogianya meningkat seiring dengan normalnya
operasional Rumah Sakit.
Kas dan bank
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total kas dan bank Perseroan adalah sebesar Rp 3.687 juta pada tanggal
30 November 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 209,57% dari sebesar Rp 1.191 juta pada
tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan karena peningkatan aktivitas operasional Perseroan dan
penempatan likuiditas pada perbankan.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total kas dan bank Perseroan adalah sebesar Rp 1.191 juta pada tanggal
31 Desember 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 24,19% dari sebesar Rp 959 juta pada
tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan karena peningkatan aktivitas operasional Perseroan dan
penempatan likuiditas pada perbankan.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total kas dan bank Perseroan adalah sebesar Rp 959 juta pada tanggal 31 Desember 2015 atau
mengalami peningkatan sebesar 46,41% dari sebesar Rp 655 juta pada tanggal 31 Desember 2014
yang disebabkan karena peningkatan aktivitas operasional Perseroan dan penempatan likuiditas pada
perbankan.
Piutang Usaha
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total
piutang
usaha
Perseroan
adalah
sebesar
Rp
49.258
juta
pada
tanggal
30 November 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 107,37% dari Rp 23.754 juta pada tanggal
31 Desember 2016 terutama disebabkan oleh meningkatnya pasien BPJS.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total piutang usaha Perseroan adalah sebesar Rp 23.754 juta pada tanggal 31 Desember 2016 atau
mengalami peningkatan sebesar 11,85% dari Rp 21.238 juta pada tanggal 31 Desember 2015 terutama
disebabkan oleh meningkatnya pasien BPJS.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total piutang usaha adalah sebesar Rp 21.238 juta pada tanggal 31 Desember 2015 atau mengalami
peningkatan sebesar 424,40% dari Rp 4.050 juta pada tanggal 31 Desember 2014 disebabkan oleh
kerja sama antara Rumah Sakit Perseroan dan BPJS Kesehatan baru dimulai pada tahun 2015.
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Piutang lain-lain
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total piutang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp 521 juta pada tanggal 30 November 2017 atau
mengalami peningkatan sebesar 74,83% dari Rp 298 juta pada tanggal 31 Desember 2016 yang
dikarenakan peningkatan pinjaman karyawan kepada Perseroan.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total piutang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp 298 juta pada tanggal 31 Desember 2016 atau
mengalami peningkatan sebesar 50,51% dari Rp 198 juta pada tanggal 31 Desember 2015 yang
dikarenakan peningkatan pinjaman karyawan kepada Perseroan.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Terdapat perubahan signifikan pada piutang lain-lain menjadi Rp 198 juta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 dari yang semula tidak ada pada tanggal 31 Desember 2014 yang
dikarenakan peningkatan pinjaman karyawan kepada Perseroan.
Piutang kepada Pemegang Saham
Piutang kepada dr I Nyoman Ehrich Lister, Pemegang Saham, merupakan pemberian pinjaman
sementara dan biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Terdapat penurunan signifikan pada Piutang kepada Pemegang Saham dari Rp 2.340 juta pada
tanggal 31 Desember 2016 menjadi tidak ada pada tanggal 30 November 2017 disebabkan oleh
offsetting Piutang kepada Pemegang Saham dengan Utang kepada Pemegang Saham yang timbul dari
Beban Sewa atas Aset Tetap.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Terdapat kenaikan signifikan pada Piutang kepada Pemegang Saham dari tidak ada pada tanggal
31 Desember 2015 menjadi Rp 2.340 juta pada tanggal 31 Desember 2016 disebabkan oleh pemberian
pinjaman sementara kepada pemegang saham.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Terdapat penurunan signifikan pada piutang pada pemegang saham dari Rp 3.220 juta pada tanggal
31 Desember 2014 menjadi tidak ada pada tanggal 31 Desember 2015 disebabkan oleh offsetting
Piutang kepada Pemegang Saham dengan Utang kepada Pemegang Saham yang timbul dari Beban
Sewa atas Aset Tetap.
Persediaan
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total persediaan Perseroan adalah sebesar Rp 8.373 juta pada tanggal 30 November 2017 atau
mengalami peningkatan sebesar 44,74% dari sebesar Rp 5.785 juta pada tanggal 31 Desember 2016
yang dikarenakan analisa manajemen terkait dengan proyeksi peningkatan jumlah pasien.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total
persediaan
Perseroan
adalah
sebesar
Rp
5.785
juta
pada
tanggal
31 Desember 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 41,17% dari sebesar Rp 4.098 juta pada
tanggal 31 Desember 2015 dikarenakan rumah sakit Royal Prima Jambi baru beroperasi penuh
selama 2 bulan pada 2015.
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31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total persediaan Perseroan adalah sebesar Rp 4.098 juta pada tanggal 31 Desember 2015 atau
mengalami peningkatan sebesar 134,04% dari sebesar Rp 1.751 juta pada tanggal
31 Desember 2014 dikarenakan rumah sakit Royal Prima Medan baru mulai beroperasi penuh pada
bulan Februari 2014.
Biaya dibayar dimuka dan uang muka
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan adalah sebesar Rp 1.253 juta pada tanggal
30 November 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 1.954,10% dari sebesar Rp 61 juta pada
tanggal 31 Desember 2016 yang berasal dari pembelian mesin dan alat kesehatan oleh Perseroan
pada tahun 2017.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan adalah sebesar Rp 61 juta pada tanggal
31
Desember
2016
atau
mengalami
penurunan
sebesar
45,05%
dari
sebesar
Rp 111 juta pada tanggal 31 Desember 2015.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan adalah sebesar Rp 111 juta pada tanggal
31 Desember 2015 atau mengalami penurunan sebesar 92,53% dari sebesar Rp 1.485 juta pada
tanggal 31 Desember 2014 yang disebabkan karena pembelian mesin dan alat kesehatan oleh
Perseroan di tahun 2014.
Aset Tetap
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total Aset Tetap Perseroan adalah sebesar Rp 245.244 juta pada tanggal 30 November 2017 atau
mengalami
peningkatan
sebesar
5.497,90%
dari
Rp
4.381
juta
pada
tanggal
31 Desember 2016 yang disebabkan karena pemasukan aset secara inbreng oleh pemegang saham di
Perseroan sebagaimana yang termuat dalam Akta No. 7 tanggal 10 November 2017 beserta
perbaikannya sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 6 Desember 2017, yang keduanya dibuat
di hadapan Susanto, S.H., M.Kn., notaris di kabupaten Deli Serdang serta pembelian tanah dan
bangunan oleh Anak Perusahaan.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total Aset Tetap Perseroan adalah sebesar Rp 4.381 juta pada tanggal 31 Desember 2016 atau
mengalami peningkatan sebesar 1.341,12% dari Rp 304 juta pada tanggal 31 Desember 2015 yang
disebabkan adanya penambahan Aset dalam Pembangunan.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total Aset Tetap Perseroan adalah sebesar Rp 304 juta pada tanggal 31 Desember 2015 atau
mengalami kenaikan sebesar 2.071,43% dari Rp 14 juta pada tanggal 31 Desember 2014 yang
disebabkan pembelian peralatan medis dan peralatan kantor.
Utang usaha
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total
Utang
Usaha
Perseroan
adalah
sebesar
Rp
25.782
juta
pada
tanggal
30 November 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 97,97% dari Rp 13.023 juta pada tanggal
31 Desember 2016 berkaitan dengan kenaikan persediaan dan penundaan pembayaran kepada
pemasok terkait penundaan klaim ke BPJS Kesehatan dan keterlambatan pembayaran.
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31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total
Utang
Usaha
Perseroan
adalah
sebesar
Rp
13.023
juta
pada
tanggal
31 Desember 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 20,51% dari Rp 10.807 juta pada tanggal
31 Desember 2015 berkaitan dengan kenaikan persediaan.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total
Utang
Usaha
Perseroan
adalah
sebesar
Rp
10.807
juta
pada
tanggal
31 Desember 2015 atau mengalami penurunan sebesar 14,75% dari Rp 12.677 juta pada
tanggal 31 Desember 2014 berkaitan dengan dengan adanya pelunasan atas saldo 2014 terhadap satu
pemasok besar yaitu PT Mulia Husada Jaya sebesar Rp 8.210 juta di tahun 2015.
Utang Lain-Lain
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total Utang Lain-Lain Perseroan adalah sebesar Rp 399 juta pada tanggal 30 November 2017 atau
mengalami peningkatan sebesar 850,00% dari Rp 42 juta pada tanggal 31 Desember 2016
dikarenakan peningkatan utang sponsorship dari pihak ketiga untuk keperluan-keperluan seminar,
pelatihan dan lainnya yang tidak berhubungan dengan operasional Perseroan.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total Utang Lain-Lain Perseroan adalah sebesar Rp 42 juta pada tanggal 31 Desember 2016 atau
mengalami penurunan sebesar 91,08% dari Rp 471 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dikarenakan
pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga untuk keperluan-keperluan seminar, pelatihan dan lainnya
yang tidak berhubungan dengan operasional Perseroan.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total Utang Lain-Lain Perseroan adalah sebesar Rp 471 juta pada tanggal 31 Desember 2015 atau
mengalami peningkatan sebesar 1.524,14% dari Rp 29 juta pada tanggal 31 Desember 2014
dikarenakan peningkatan utang sponsorship dari pihak ketiga untuk keperluan-keperluan seminar,
pelatihan dan lainnya yang tidak berhubungan dengan operasional Perseroan.
Beban Akrual
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total Beban Akrual Perseroan adalah sebesar Rp 2.531 juta pada tanggal 30 November 2017 atau
mengalami peningkatan sebesar 38,84% dari Rp 1.823 juta pada tanggal 31 Desember 2016.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total Beban Akrual Perseroan adalah sebesar Rp 1.823 juta pada tanggal 31 Desember 2016 atau
mengalami peningkatan sebesar 12,18% dari Rp 1.625 juta pada tanggal 31 Desember 2015.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total Beban Akrual Perseroan adalah sebesar Rp 1.625 juta pada tanggal 31 Desember 2015 atau
mengalami peningkatan sebesar 73,24% dari Rp 938 juta pada tanggal 31 Desember 2014.
Utang pajak
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total
Utang
Pajak
Perseroan
adalah
sebesar
Rp
20.211
juta
pada
tanggal
30 November 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 148,05% dari Rp 8.148 juta pada tanggal
31 Desember 2016 dikarenakan Perseroan belum melakukan pembayaran atas utang pajak untuk
tahun 2017, 2016 dan 2015. Pada tanggal 13 Februari 2018, Perseroan telah membayar utang pajak
badan (Pph Pasal 29) untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 4.223 juta dan Rp 376
juta dan untuk utang pajak badan tahun 2017 akan dilaporkan dan dilunasi pada tahun 2018.
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31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total Utang Pajak Perseroan adalah sebesar Rp 8.148 juta pada tanggal 31 Desember 2016 atau
mengalami peningkatan sebesar 228,68% dari Rp 2.479 juta pada tanggal 31 Desember 2015
dikarenakan Perseroan belum melakukan pembayaran atas utang pajak tahun 2016 dan 2015.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total
Utang
Pajak
Perseroan
adalah
sebesar
Rp
2.479
juta
pada
tanggal
31 Desember 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 1.575,00% dari Rp 148 juta pada tanggal
31 Desember 2014 dikarenakan Perseroan belum melakukan pembayaran atas utang pajak tahun
2015.
Pendapatan diterima dimuka
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total Pendapatan Diterima Dimuka Perseroan adalah sebesar Rp 417 juta pada tanggal
30 November 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 892,86% dari Rp 42 juta pada tanggal
31 Desember 2016 dikarenakan oleh pendapatan sewa ATM.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total Pendapatan Diterima Dimuka Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 42 juta pada
tanggal 31 Desember 2016 dari yang semula tidak ada pada tanggal 31 Desember 2015 yang
dikarenakan oleh pendapatan sewa ATM.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Tidak
terdapat
perubahan
total
Pendapatan
31 Desember 2014 ke tanggal 31 Desember 2015.

Diterima

Dimuka

pada

tanggal

Utang kepada Pemegang Saham
Utang kepada dr I Nyoman Ehrich Lister, Pemegang Saham, merupakan pinjaman yang diterima, sewa
Aset Tetap yang dibebankan dan biaya-biaya lainnya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh
dr I Nyoman Ehrich Lister, Pemegang Saham.
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total Utang kepada Pemegang Saham adalah sebesar Rp 6.391 juta pada tanggal 30 November 2017
atau mengalami peningkatan sebesar 412,92% dari Rp 1.246 juta pada tanggal 31 Desember 2016
dikarenakan peningkatan utang sewa aset tetap yang merupakan utang kepada pemegang saham.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Total Utang kepada Pemegang Saham adalah sebesar Rp 1.246 juta pada tanggal 31 Desember 2016
atau mengalami penurunan sebesar 87,79% dari Rp 10.205 juta pada tanggal 31 Desember 2015
dikarenakan peningkatan utang sewa aset tetap yang merupakan utang kepada pemegang saham.
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Total Utang kepada Pemegang Saham adalah sebesar Rp 10.205 juta pada tanggal 31 Desember
2015 atau mengalami peningkatan signifikan dari semula tidak ada pada tanggal 31 Desember 2014
dikarenakan peningkatan utang sewa aset tetap yang merupakan utang kepada pemegang saham.
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Modal Ditempatkan dan Disetor
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total modal ditempatkan dan disetor Perseroan adalah sebesar Rp 181.372 juta pada tanggal
30 November 2017 atau mengalami peningkatan signifikan dari sebesar Rp 200 juta pada tanggal
31 Desember 2016 yang disebabkan karena pemasukan aset secara inbreng oleh pemegang saham
sebagaimana yang termuat dalam Akta No. 7 tanggal 10 November 2017 beserta perbaikannya
sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 6 Desember 2017, yang keduanya dibuat di hadapan
Susanto, S.H., M.Kn., notaris di kabupaten Deli Serdang.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015 dan 2014
Tidak terdapat perubahan modal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

saham

Perseroan

untuk

tahun-tahun

yang

berakhir

Tambahan Modal Disetor
30 November 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016
Total Tambahan Modal Disetor Perseroan adalah sebesar Rp 2.296 juta pada tanggal
30 November 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 129,60% dari sebesar Rp 1.000 juta pada
tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan karena tambahan akibat selisih antara total imbalan yang
dialihkan dan total tercatat transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali.
31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015 dan 2014
Total Tambahan Modal Disetor Perseroan adalah Rp 1.000 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan
2015 atau mengalami peningkatan sebesar 100% dari sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2014
yang timbul dari modal disetor anak perusahaan terkait dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali.
Obligasi Wajib Konversi
Pada tanggal 30 November 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebesar
Rp 37.636 juta, yang digunakan untuk menyelesaikan hak tagih OWK Anak Perusahaan atas
pembelian tanah dan bangunan milik dr I Nyoman Ehrich Lister yang berlokasi di Jambi. Kronologi
penerbitan OWK adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

PT Royal Prima Jambi, Anak Perusahaan, membeli tanah dan bangunan dari pemegang saham,
dr I Nyoman Ehrich Lister, dengan menerbitkan OWK Jambi sebesar Rp 37.636 juta.
dr I Nyoman Ehrich Lister menjual hak tagih atas OWK Jambi kepada Perseroan.
Perseroan membayar hak tagih tersebut dengan menerbitkan OWK Medan kepada
dr I Nyoman Ehrich Lister.
Pada tanggal 6 Desember 2017, I Nyoman Ehrich Lister telah melakukan konversi atas OWK
Medan ini menjadi setoran modal ke dalam Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 2
tanggal 6 Desember 2017.
Pada tanggal 6 Desember 2017, Perseroan telah melakukan konversi atas OWK Jambi ini
menjadi setoran modal ke dalam Anak Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 1
tanggal 6 Desember 2017.
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c.

Rasio Keuangan
Rasio-rasio keuangan historis Perseroan adalah sebagai berikut:
RASIO-RASIO PENTING

30/11/2017

Rasio Pertumbuhan
Penghasilan (%)
Laba Kotor (%)
Sebelum pajak (%)
Laba Bersih (%)
Total Aset (%)
Total Liabilitas (%)
Total Ekuitas (%)
Rasio Profitabilitas
Laba (Rugi) Kotor / Penghasilan (%)
Laba (Rugi) Usaha / Penghasilan (%)
Laba (Rugi) Bersih / Penghasilan (%)
Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas (%)
Laba (Rugi) Bersih / Aset (%)
Beban Administrasi / Laba Usaha (%)
Rasio Solvabilitas
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (x)
Acid test ratio (x)
Inventory turnover (x)
Asset turnover (x)
Rasio Leverage
Total Aset / Total Liabilitas (x)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

28,97%
64,36%
91,74%
93,28%
709,27%
126,59%
1964,84%

89,62%
132,82%
489,88%
532,89%
41,15%
-0,95%
1577,46%

336,80%
179,24%
-189,67%
-179,17%
129,47%
89,58%
-134,36%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

27,09%
16,34%
12,21%
7,84%
6,34%
68,00%

21,86%
11,28%
8,37%
95,18%
30,17%
95,89%

17,81%
3,63%
2,51%
252,28%
6,73%
396,55%

27,85%
-17,67%
-13,84%
109,51%
-19,50%
-272,50%

1,13
0,98
16,56
0,92

1,37
1,14
21,81
4,22

1,04
0,88
20,44
3,74

0,81
0,68
6,86
1,41

5,23

1,46

1,03

0,85

Rasio dibawah ini adalah perbandingan antara Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk
periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 dan periode sebelas bulan yang berakhir
30 November 2016 (Tidak diaudit) dan perbandingan antara Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
tanggal 30 November 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
Rasio Pertumbuhan
Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Rasio Pertumbuhan Pendapatan adalah tingkat pertumbuhan Pendapatan pada periode tertentu
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rasio pertumbuhan Pendapatan untuk periode sebelas
bulan yang berakhir 30 November 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar 28,97%; 89,62%; dan 336,80%.
Rasio Pertumbuhan Laba Kotor
Rasio pertumbuhan Laba Kotor adalah tingkat pertumbuhan Laba Kotor pada periode tertentu
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rasio pertumbuhan Laba Kotor untuk periode sebelas
bulan yang berakhir 30 November 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar 64,36%; 132,82% dan 179,24%.
Rasio Pertumbuhan Laba Sebelum Pajak
Rasio pertumbuhan Laba Sebelum Pajak adalah tingkat pertumbuhan Laba Sebelum Pajak pada
periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rasio pertumbuhan Laba Sebelum Pajak
untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 dan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2016 masing-masing sebesar 91,74% dan 489,88%. Pertumbuhan pada tanggal
31 Desember 2015 tidak dapat dimaknai karena pada tahun 2014 Perseroan membukukan rugi.
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Rasio Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan
Rasio pertumbuhan Laba Tahun Berjalan adalah tingkat pertumbuhan Laba Tahun Berjalan pada
periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rasio pertumbuhan Laba Tahun Berjalan
untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 dan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2016 masing-masing sebesar 93,28% dan 532,89%. Pertumbuhan pada tanggal
31 Desember 2015 tidak dapat dimaknai karena pada tahun 2014 Perseroan membukukan rugi.
Rasio Pertumbuhan Total Aset
Rasio pertumbuhan total Aset adalah tingkat pertumbuhan total Aset pada tanggal pelaporan tertentu
dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Rasio pertumbuhan total Aset pada tanggal
30 November 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 709,27%; 41,15% dan
129,47%.
Rasio Pertumbuhan Total Liabilitas
Rasio pertumbuhan total liabilitas adalah tingkat pertumbuhan total Liabilitas pada tanggal pelaporan
tertentu dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Rasio pertumbuhan total Liabilitas pada
tanggal 30 November 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 126,59%; -0,95%
dan 89,58%.
Rasio Pertumbuhan Total Ekuitas
Rasio pertumbuhan total Ekuitas adalah tingkat pertumbuhan total Ekuitas pada tanggal pelaporan
tertentu dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Rasio pertumbuhan total Ekuitas pada
tanggal 30 November 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 1.964,84%,
1.577,46% dan pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2015 tidak dapat dimaknai karena pada
tanggal 31 Desember 2014 Perseroan mengalami Defisiensi Modal.
Rasio Profitabilitas
Rasio Laba (Rugi) Kotor / Pendapatan adalah perbandingan antara Laba (Rugi) Kotor dengan
Pendapatan. Rasio Laba (Rugi) Kotor / Pendapatan pada periode sebelas bulan yang berakhir
30 November 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masingmasing sebesar 27,09%; 21,86%; 17,81% dan 27,85%.
Rasio Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Pendapatan adalah perbandingan antara Laba (Rugi) Sebelum
Pajak dengan Pendapatan. Rasio Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Pendapatan pada periode sebelas
bulan yang berakhir 30 November 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015
dan 2014 masing-masing sebesar 16,34%; 11,28%; 3,63% dan -17,67%.
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Pendapatan adalah perbandingan antara Laba (Rugi) Tahun
Berjalan dengan Pendapatan. Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Pendapatan pada periode sebelas
bulan yang berakhir 30 November 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015
dan 2014 masing-masing sebesar 12,21%; 8,37%; 2,51% dan -13,84%.
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Ekuitas adalah perbandingan antara Laba (Rugi) Tahun Berjalan
dengan total Ekuitas. Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Ekuitas pada tanggal
30 November 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 7,84%; 95,18%;
252,28% dan 109,51%.
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Aset adalah perbandingan antara Laba (Rugi) Tahun Berjalan
dengan
total
Aset.
Rasio
Laba
(Rugi)
Tahun
Berjalan
/
Aset
pada
tanggal
30 November 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 6,34%; 30,17%;
6,73% dan -19,50%.
Rasio Beban Administrasi / Laba Sebelum Pajak adalah perbandingan antara Beban Usaha dengan
Laba Sebelum Pajak. Rasio Beban Administrasi / Laba Sebelum Pajak pada periode sebelas bulan
yang berakhir 30 November 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 masing-masing sebesar 68,00%; 95,89%; 396,55% dan -272,50%.
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Rasio Solvabilitas
Rasio Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek adalah perbandingan antara Aset Lancar dengan
Liabilitas Jangka Pendek. Rasio Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal
30 November 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 1,13; 1,37; 1,04 dan
0,81.
Acid Test Ratio adalah perbandingan antara total Kas dan Bank dengan Liabilitas Jangka Pendek.
Acid Test Ratio pada tanggal 30 November 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing
sebesar 0,98; 1,14; 0,88 dan 0,68.
Inventory Turnover adalah perbandingan antara Beban Pokok Pendapatan dengan rata-rata
Persediaan Perseroan. Inventory Turnover pada tanggal 30 November 2017, 31 Desember 2016, 2015
dan 2014 masing-masing sebesar 16,56; 21,81; 20,44 dan 6,86.
Asset Turnover adalah perbandingan antara Pendapatan dengan rata-rata Aset dari Perseroan. Asset
Turnover pada tanggal 30 November 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing
sebesar 0,92; 4,22; 3,74 dan 1,41.
Rasio Leverage
Aset/Liabilitas adalah perbandingan antara total Aset dengan total Liabilitas. Perbandingan antara
total Aset dengan total Liabilitas pada tanggal 30 November 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
masing-masing sebesar 5,23; 1,46; 1,03 dan 0,85.
Perseroan tidak memiliki interest bearing debt atau utang yang berbunga, sehingga tidak terdapat rasio
yang dapat diungkapkan berkenaan dengan akun tersebut.
Likuiditas dan Sumber Permodalan
Sumber primer likuiditas secara historis Perseroan adalah kas yang dihasilkan dari operasional dan
sumber pendanaan dari pemegang saham. Perseroan memperkirakan bahwa kas yang dihasilkan dari
kegiatan operasionalnya, bersama dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan
mencukupi kebutuhan permodalan Perseroan. Jika tidak mencukupi, maka Perseroan memiliki alternatif
pendanaan yang dapat bersumber dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau
ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material
terhadap likuiditas Perseroan.
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Arus Kas
Tabel berikut ini merupakan Laporan Arus Kas Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir
30 November 2017 dan 2016 (2016 - tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember
2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)
Sebelas bulan
2016*)
2017
Tidak diaudit
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran pada pemasok
Pembayaran pada dokter, perawat
dan karyawan
Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas operasi

Satu tahun
2015*)

2016*)

2014

136.077
(54.344)

124.358
(56.574)

135.703
(60.112)

55.374
(38.214)

13.206
(4.816)

(49.332)

(41.439)

(47.615)

(21.911)

(4.712)

32.401

26.345

27.976

(4.751)

3.678

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga
Perolehan aset tetap

86
(25.100)

39
(4.306)

42
(4.396)

22
(301)

12
(16)

Kas bersih digunakan untuk
aktivitas investasi

(25.014)

(4.267)

(4.354)

(279)

(4)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Penerimaan m odal disetor
entitas anak
Penambahan piutang kepada
pemegang saham
Penerimaan piutang kepada
pemegang saham
Penambahan utang kepada
pemegang saham
Pembayaran utang kepada
pemegang saham
Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas
pendanaan

(5.545)

(22.720)

(26.220)

1.000
(7.719)

(3.034)

405

-

-

11.816

-

250

1.151

3.291

237

-

-

-

(461)

-

-

(23.390)

5.334

(4.890)

(21.569)

(3.034)

KENAIKAN BERSIH KAS

2.497

509

232

304

640

KAS DAN BANK AWAL TAHUN

1.191

959

959

655

15

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN
*) disajikan kemb ali

3.688

1.468

1.191

959

655

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dari pelanggan,
pembayaran pada pemasok dan karyawan.
Periode 30 November 2017 dibandingkan dengan Periode 30 November 2016
Untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017, arus kas bersih yang dihasilkan dari
aktivitas operasi sebesar Rp 32.401 juta yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar
Rp 136.077 juta yang sebagian diimbangi dengan pembayaran pada pemasok sebesar Rp 54.344 juta
dan pada dokter, perawat dan karyawan sebesar Rp 49.332 juta.
Untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016, arus kas bersih yang dihasilkan dari
aktivitas operasi sebesar Rp 26.345 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar
Rp 124.358 juta yang sebagian diimbangi dengan pembayaran pada pemasok sebesar Rp 56.574 juta
dan pada dokter, perawat dan karyawan sebesar Rp 41.439 juta.
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Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi
adalah sebesar Rp 27.976 juta yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar
Rp 135.703 juta yang sebagian diimbangi dengan pembayaran pada pemasok sebesar Rp 60.112 juta
dan pada dokter, perawat dan karyawan sebesar Rp 47.615 juta.
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi
adalah sebesar Rp 4.751 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 55.374
juta yang sebagian diimbangi dengan pembayaran pada pemasok sebesar Rp 38.214 juta dan pada
dokter, perawat dan karyawan sebesar Rp 21.911 juta.
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi
adalah sebesar Rp 3.678 juta yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 13.206
juta yang sebagian diimbangi dengan pembayaran pada pemasok sebesar Rp 4.816 juta dan pada
dokter, perawat dan karyawan sebesar Rp 4.712 juta.
Arus Kas bersih dari aktivitas investasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi terdiri dari Penerimaan Bunga,
dan perolehan Aset Tetap.
Periode 30 November 2017 dibandingkan dengan periode 30 November 2016
Untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017, arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi sebesar Rp 25.014 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga sebesar Rp 86
juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp 25.100 juta.
Untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016, arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi sebesar Rp 4.267 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga sebesar Rp 39
juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp 4.306 juta.
Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2014
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
sebesar Rp 4.354 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga sebesar Rp 42 juta dan perolehan
aset tetap sebesar Rp 4.396 juta.
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
sebesar Rp 279 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga sebesar Rp 22 juta dan perolehan
aset tetap sebesar Rp 301 juta.
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
sebesar Rp 4 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga sebesar Rp 12 juta dan perolehan
aset tetap sebesar Rp 16 juta.
Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi terdiri dari penerimaan modal
disetor, penambahan piutang kepada pemegang saham, penerimaan piutang kepada pemegang
saham, penambahan utang kepada pemegang saham dan pembayaran utang kepada pemegang
saham.
Periode 30 November 2017 dibandingkan dengan periode 30 November 2016
Untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017, arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas pendanaan sebesar Rp 4.890 juta, yang terutama terdiri dari penambahan piutang kepada
pemegang saham sebesar Rp 5.545 juta, penerimaan piutang kepada pemegang saham sebesar
Rp 405 juta dan penambahan utang kepada pemegang saham sebesar Rp 250 juta.
Untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016, arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas pendanaan sebesar Rp 21.569 juta, yang terutama terdiri dari penambahan piutang kepada
pemegang saham sebesar Rp 22.720 juta dan penambahan utang kepada pemegang saham sebesar
Rp 1.151 juta.
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Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2014
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas
pendanaan sebesar Rp 23.390 juta, yang terutama terdiri dari penambahan piutang kepada pemegang
saham sebesar Rp 26.220 juta, penambahan utang kepada pemegang saham sebesar Rp 3.291 juta
dan pemnbayaran utang kepada pemegang saham sebesar Rp 461 juta.
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
sebesar Rp 5.334 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan modal disetor sebesar Rp 1.000 juta,
penambahan piutang kepada pemegang saham sebesar Rp 7.719 juta, penerimaan piutang kepada
pemegang saham sebesar Rp 11.816 juta dan pembayaran utang kepada pemegang saham sebesar
Rp 237 juta.
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas
pendanaan sebesar Rp 3.034 juta, yang merupakan penambahan piutang kepada pemegang saham.
d.

Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan
Risiko yang muncul tentunya menjadi fokus utama Perseroan karena dapat menghambat atau
menghalangi pencapaian Perseroan. Untuk itu, manajemen risiko yang merupakan tindakan dan upaya
yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi risiko yang muncul dilakukan secara efektif dan efisien.
Upaya Perseroan dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang muncul yaitu dengan mengontrol
aktivitas bisnis rumah sakit untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan, keterlambatan pembayaran atas
klaim yang telah diajukan kepada penyedia asuransi,
Manajemen risiko yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:
Manajemen Risiko keuangan berperan untuk memastikan terdapat sumber keuangan dalam
menghadapi risiko keuangan yang muncul seperti risiko risiko likuiditas dan risiko kredit. Perseroan
telah menjalankan beberapa Kebijakan manajemen risiko keuangan dengan rincian sebagai berikut:
Risiko likuiditas
Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah
membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas
dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perseroan. Perseroan mengelola risiko
likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan dan bila memerlukan akan mengambil fasilitas bank
dan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan
mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.
Risiko kredit
Eksposur risiko kredit Perseroan berkaitan dengan kegiatan jasa rumah sakit untuk peserta BPJS
Kesehatan terasosiasi pada posisi kontraktual pasien yang muncul pada saat penerimaan pasien.
Dengan demikian, Perseroan memerlukan pertimbangan yang memadai dan kehati-hatian serta
administrasi yang baik untuk mengurangi risiko tersebut.
Untuk aset keuangan lainnya seperti Bank, Piutang Usaha, Piutang lain-Lain dan Piutang kepada
Pemegang Saham, Perseroan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada
lembaga keuangan yang bereputasi dan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah
risiko yang dapat diterima untuk masing-masing counterpart.

e.

Kebijakan Akuntansi
Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan yang material dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah adanya
penambahan kebijakan akuntansi terkait kombinasi bisnis entitas sepengendali, dimana:
Kombinasi bisnis yang timbul dari kombinasi bisnis, seperti yang telah dinyatakan pada Catatan atas
Laporan Keuangan 2c, diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepentingan terkait
dengan transaksi kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang bergabung.
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Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari
entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk
periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi
sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.
Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat Aset neto entitas yang
diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian.
f.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
Setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode 30 November 2017 hingga Prospektus
ini diterbitkan, sebagaimana juga dimuat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang diterbitkan
pada tanggal 22 Maret 2018, dalam Catatan No. 27 atas Laporan Keuangan Konsolidasian, tentang
Peristiwa Setelah Periode Pelaporan, telah terjadi perubahan struktur permodalan yang termuat dalam
Akta No. 2 tanggal 6 Desember 2017. Jika transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal 30 November
2017, maka struktur permodalan secara proforma menjadi sebagai berikut:
30/11/2017

Uraian

31/12/2016*)

(dalam jutaan Rupiah)
31/12/2015*)
31/12/2014

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Saldo laba (defisit)

219.208
2.096
28.065

200
1.000
10.932

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

249.369
1.055

Total ekuitas (defisiensi modal)

250.424

*) disajikan kemb ali
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200
1.000
(474)

200
(2.304)

12.132
(4)

726
(3)

(2.104)
-

12.128

723

(2.104)

VI.

FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor wajib memperhatikan bahwa kegiatan usaha Perseroan
akan bergantung pada banyak faktor eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan. Selain itu, para calon investor juga
wajib terlebih dahulu, secara hati-hati dan dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam
Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini. Seluruh risiko tersebut, baik yang
diketahui maupun yang tidak diketahui, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, kinerja
keuangan dan/atau nilai saham Perseroan. Apabila salah satu atau keseluruhan risiko tersebut terjadi, maka harga saham
Perseroan dapat mengalami penurunan sehingga para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Analisis Risiko Usaha dan Prospek Usaha
FAKTOR RISIKO
Dalam menjalankan usahanya Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil
usahanya apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko yang dapat
mempengaruhi usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu
sesuai dengan bobot risiko diurutkan dari yang memiliki dampak terbesar bagi Perseroan dan Entitas Anak.

A. Risiko Utama
1. Risiko perubahan kebijakan pemerintah tentang JKN
Kontribusi pendapatan melalui program JKN-BPJS yang diperoleh Perseroan mencapai hingga sekitar 80% dari total
pendapatan Perseroan. Keberlangsungan program JKN-BPJS dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk
diantaranya politik dan sumber penerimaan BPJS yang diperoleh dari premi peserta. Hingga saat ini BPJS
mengalami defisit yang besar, dan harus ditutupi oleh pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah menargetkan bahwa
hingga tahun 2019, seluruh penduduk Indonesia harus ikut serta dan memiliki JKN-BPJS. Tidak dapat dipastikan
bahwa pemerintah akan terus dapat menutupi defisit, ataupun keikutsertaan seluruh penduduk Indonesia dapat
menutupi defisit, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan program JKN-BPJS dapat bermasalah dan menyebabkan
tagihan Perseroan kepada BPJS menjadi terkendala.

B. Risiko Usaha
1. Risiko Perubahan Peraturan oleh Pemerintah dan perolehan izin
Peraturan Pemerintah yang ekstensif dan perubahan peraturan secara dinamis merupakan sebuah aspek yang
menjadi poros pada seluruh bidang usaha, tak terkecuali bidang pelayanan kesehatan. Seluruh elemen di dalam
Rumah Sakit yang dikelola Perseroan dan Entitas Anak, termasuk sumber daya manusia seperti dokter, perawat,
dan tenaga ahli medis lainnya mengikuti hukum dan peraturan. Pemerintah dan otoritas lainnya yang berwenang
berkemungkinan untuk melakukan pemeriksaan berkala demi memastikan adanya kepatuhan yang berkelanjutan
dari Perseroan dan anak perusahaan terhadap peraturan hukum tersebut.
2. Risiko hari pembayaran yang dibutuhkan sejak klaim diajukan kepada penyedia asuransi
Kegagalan para penjamin kesehatan, klien perusahaan, serta asuransi yang disponsori Pemerintah maupun
lembaga jaminan social (JKN-BPJS) untuk membayar Perseroan pada waktu yang tepat dan secara penuh untuk
layanan yang telah diberikan merupakan risiko penagihan utama dari piutang Perseroan. Pada umumnya tenggang
waktu pembayaran dari BPJS adalah 15 sampai 30 hari. Terdapat kemungkinan perubahan yang diterapkan
asuransi kesehatan dan klien perusahaan terhadap rencana pertanggungan dan polis penggantiannya pada waktu
sedemikian rupa sehingga Perseroan dapat memberikan layanan kepada pasien yang tidak tercakup. Hal ini
tentunya menimbulkan risiko Perseroan dan Entitas Anak tidak menerima pembayaran secara tepat waktu.
3. Risiko perolehan izin
Salah satu kewajiban bagi Perseroan dan Entitas Anak adalah memiliki izin dari regulator untuk menjalankan
kegiatan usahanya, seperti izin perusahaan secara umum dan izin operasional rumah sakit. Terdapat kemungkinan
bahwa Perseroan dan Entitas Anak tidak mampu menjamin dapat memperoleh atau mendapatkan perpanjangan
atas izin-izin yang diperlukan di masa yang akan datang, atau bahkan terdapat kemungkinan Perseroan dan Entitas
anak tidak mendapatkan izin yang diperlukan. Bila Perseroan terkena sanksi berdasarkan hukum dan peraturan yang
berlaku secara material, tentunya hal ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan secara
negatif.
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4. Risiko menjaga mutu pelayanan kesehatan
Kualitas tenaga profesional kesehatan dan konsistensi pada seluruh jaringan rumah sakit merupakan faktor
pendukung yang sangat penting bagi Perseroan dan Anak Perusahaan. Dengan adanya tenaga kerja yang
berkualitas, maka mutu kesehatan yang didapatkan oleh pasien tentunya akan terjaga. Saat ini Perseroan memiliki
kerjasama dengan Universitas Prima Indonesia dalam hal penyediaan SDM kesehatan, namun kualitas dan keahlian
bergantung kembali kepada individu dan pengalaman kerja. SDM yang berkualitas tentunya akan membuat aspek
biaya Perseroan mengalami peningkatan efisiensi.
5. Risiko penyelesaian pembangunan proyek baru dan integrasi terhadap operasional rumah sakit
Terdapat beberapa tantangan yang terdapat di proyek rumah sakit baru antara lain adalah pengembangan yang
relatif lama, pengeluaran modal yang besar, risiko keterbatasan bahan atau tenaga kerja, masalah teknik yang tidak
terprediksi, permasalahan geologi maupun lingkungan, pemberhentian kerja, litigasi, gangguan cuaca, banjir, dan
kenaikan biaya tak terduga. Perseroan berencana melakukan akuisisi terhadap beberapa layanan kesehatan pada
tahun-tahun mendatang, sehingga atas integrasi pengembangan rumah sakit baru dan proyek ekspansi Perseroan
dengan operasional yang sudah ada, terdapat kemungkinan Perseroan mengalami hambatan yang menyebabkan
manfaat dan sinergi dari ekspansi tersebut tidak didapatkan oleh Perseroan. Pencapaian kapasitas penuh pada
rumah sakit tersebut atau proyek rumah sakit baru lainnya dan pencapaian target tingkat okupansi pasien rawat inap
dapat membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.
Terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi pengembangan dan pengoperasian rumah sakit baru, antara
lain:

Hambatan dalam pengaturan operasional rumah sakit baru, seperti risiko yang berkaitan dengan
perencanaan, konstruksi, kepastian perolehan perizinan, izin dan lisensi, serta sumber daya manusia;

Hambatan dalam mengoperasikan organisasi yang lebih besar dan kompleks serta menjaga stabilitas
pertumbuhan Perseroan;

pengalihan perhatian manajemen dari rumah sakit yang telah ada, dan gangguan pada, atau kehilangan
momentum dalam kegiatan operasional rumah sakit;

Kesulitan yang muncul dari koordinasi dan konsolidasi fungsi korporasi dan administrasi, termasuk integrasi
pengendalian internal dan prosedur seperti pelaporan keuangan yang tepat waktu; dan

Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan dokter, perawat dan tenaga ahli medis lainnya.

6. Risiko kompetitor
Industri pelayanan kesehatan merupakan salah satu industri yang kompetitif. Secara umum, rumah sakit lain yang
berada di wilayah yang sama dengan Perseroan menyediakan juga layanan yang sama yang ditawarkan oleh
Rumah Sakit Perseroan dan Anak Perusahaan. Bukan hanya itu rumah sakit Perseroan dan Anak Perusahaan juga
bersaing dengan rumah sakit swasta dari negara lain, dikarenakan lokasi rumah sakit yang berdekatan juga dengan
negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Seiring dengan bertambahnya jumlah rumah sakit yang ada, maka
Perseroan dan Anak Perusahaan menghadapi risiko persaingan dengan rumah sakit-rumah sakit tersebut.
Selain itu, sumber pendapatan terbesar Perseroan adalah berasal dari pasien BPJS. Faktor yang sangat
berpengaruh dalam penggunaan BPJS ini adalah kecepatan dan kualitas. Jika pesaing lain mampu menerima dan
melayani pasien BPJS lebih cepat dari waktu pelayanan Perseroan dan dengan kualitas yang lebih baik, maka hasil
kegiatan usaha dapat terpengaruh secara negatif dan material.

7. Risiko gugatan malpraktik
Di dalam ketentuan peraturan kesehatan, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko gugatan medis dan hukum
ataupun peringatan-peringatan lainnya akibat kesalahan yang bisa saja dilakukan oleh rumah sakit Perseroan
ataupun Entitas Anak. Tentunya gugatan-gugatan tersebut dapat berpengaruh secara negatif bagi Perseroan.
Konsekuensi yang harus dihadapi dan dibayarkan oleh Perseroan ataupun Entitas Anak akan memberatkan kegiatan
operasional Perseroan. Perseroan secara berkala memantau seluruh aktivitas yang dilakukan dan memiliki Dewan
Pengawas untuk menjaga konsistensi dan mutu pelayanan kesehatan yang disediakan.
8. Risiko gagal fungsi teknologi dan sistem informasi
Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak sangat dipengaruhi oleh kinerja teknologi sistem informasi manajemen
rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit penting karena mempengaruhi sejumlah area kritikal dari
kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak adalah:






Rekam medis pasien
Radiologi
Laboratorium
Bridging dengan BPJS kesehatan
Penagihan dan pengumpulan rekening;
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Negosiasi, harga, dan administrasi kontrak perawatan yang dikelola dan kontrak penyediaan;
Akuntansi, pengendalian keuangan dan pelaporan keuangan;
Pengelolaan inventaris
Analisa data bisins dan keuangan rumah sakit

Perseroan dan Entitas Anak saat ini memiliki Sistem Informasi manajemen rumah sakit yang sebagian besar
dikembangkan secara mandiri dan tidak memiliki seluruh fitur dan fungsi pengendalian yang dapat dimasukkan
dalam sistem informasi yang sebanding. Hal ini dapat menyebabkan Perseroan dan Entitas Anak rentan terhadap
kesalahan dan/atau potensial penyimpangan dalam pengendalian operasional dan finansial.
C. Risiko Umum
1. Risiko kebakaran dan bencana alam
Setiap perusahaan yang memiliki properti fisik pasti menghadapi adanya risiko kebakaran, baik itu disebabkan oleh
bencana alam maupun kelalaian manusia. Bila seluruh peralatan dan bangunan milik Perseroan dan Anak
Perusahaan musnah akibat kebakaran, maka Perseroan dan Anak Perusahaan akan dapat kehilangan pendapatan
selama peralatan-peralatan ataupun bangunan terserbut tidak dapat digunakan, sehingga tentunya hal ini akan
sangat mempengaruhi kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan.
2. Risiko perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing
Hampir seluruh mesin dan peralatan kesehatan serta suku cadang yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak
Perusahaan, termasuk peralatan yang akan dipasok untuk kebutuhan ekspansi dan rumah sakit baru, merupakan
peralatan yang diimpor dari luar negeri. Nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang tidak stabil dapat
mempengaruhi kinerja usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
3. Risiko sosial politik
Indonesia akan menghadapi pemilu pada 2019. Indonesia dapat mengalami gangguan seiring dengan
perkembangan politik dan demokrasi, seperti aksi demonstrasi, ketidakstabilan politik, konflik antar suku dan
ancaman terorisme, sehingga tidak ada jaminan bahwa gangguan-gangguan tersebut akan hilang di masa
mendatang. Kejadian-kejadian tersebut dapat menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di kalangan investor
maupun masyarakat. Hal-hal tersebut juga merpakan hal-hal yang berada di luar kontrol dari Perseroan. Kondisi
sosial politik yang tidak kondusif berpotensi menurunkan minat investor sehingga menghambat pengembangan
bisnis Perseroan dan Anak Perusahaan. Hal tersebut tentunya dapat memberikan hal negatif kepada kinerja usaha
Perseroan dan Entitas Anak.
4. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
Kondisi perekonomian secara makro atau global berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia,
termasuk Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak
langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan
berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi
perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara
lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja
usaha Perseroan.

D. Risiko bagi Investor
1. Risiko tidak tercapainya proyeksi dan hambatan pada prospek pertumbuhan
Proyeksi yang dibuat dengan menggunakan data historis tidak dapat dijadikan jaminan bahwa asumsi pertumbuhan
yang digunakan pada data historis tersebut adalah suatu hal yang pasti. Proyeksi tersebut juga disusun berdasarkan
keyakinan manajemen bahwa kegiatan usaha akan berjalan sesuai dengan rencana, yang dimana hal itu masih
dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan peraturan, dan kondisi sosial daerah
tempat Perseroan akan mengembangkan usaha pada khususnya.

2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi signifikan
Harga Penawaran saham Perseroan dapat berfluktuasi setelah Penawaran Umum, yang dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti:

perubahan kondisi ekonomi, politik, atau kondisi pasar di Indonesia secara umum;

perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;

prospek usaha dan kegiatan usaha Perseroan dan industri layanan kesehatan secara umum

penjualan saham oleh pemegang saham yang signifikan;

fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.
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saham Perseroan mungkin diperdagangkan jauh di bawah Harga Penawaran.
penambahan atau pengurangan tenaga kerja kunci;
perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar
berkembang;
keterlibatan dalam litigasi
adanya akuisisi, kerjasama strategis, joint venture, atau divestasi yang signifikan; dan
perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan yang sebenarnya dibandingkan
dengan perkiraan para investor dan analis.

3. Kemampuan Perseroan dalam membayar dividen akan bergantung pada kinerja profitabilitas, kondisi
likuiditas dan kebutuhan modal kerja
Jumlah dividen yang akan dibayarkan di masa mendatang, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan,
arus kas, dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga dapat mendapatkan
perjanjian keuangan yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen. Perseroan juga
mungkin dapat memiliki kewajiban atau pengeluaran yang dapat membatasi ketersediaan kas untuk membagikan
dividen. Salah satu dari faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Entitas Anak untuk membayar dividen
kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil usaha
Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham
4. Risiko likuiditas pasar untuk saham Perseroan di Bursa Efek
Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseoran dan ketiadaan pasar
untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham
Perseroan akan terbentuk atau, jika pasar telah terbentuk, saham Perseroan akan likuid. Perseroan tidak bisa
memprediksi apakah pasar perdagangan untuk Saham Perseroan dapat berkembang atau apakah pasar tersebut
akan likuid.
Perseroan menyadari semua resiko diatas, oleh karenanya perseroan dalam menjalankan bisnis rumah terus
menerus memperhatikan dan mencegah resiko tersebut terjadi, demi kesinambungan proses bisnis rumah sakit.
Kedepannya perseroan akan terus meningkatkan system informasi manajemen rumah sakit hingga semua rumah
sakit didalam group akan terintegrasi untuk mencapai efisiensi dalam semua proses bisnis. Perseroan juga akan
meningkatkan jumlah jenis layanan, segmentasi klien, perekrutan dokter spesialis yang lebih banyak.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN
DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN BERDASARKAN BOBOT DARI
MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.
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VII.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan
konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal
22 Maret 2018 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sebelas
bulan yang berakhir 30 November 2017 dan 2016 (2016 – Tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &
Rekan (Anggota dari BDO International Limited) yang ditandatangani oleh Kasner Sirumapea, S.E., Ak.,
CPA, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan
keuangan konsolidasian 2016 dan 2015 terkait dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali sesuai dengan PSAK
38 dan paragraf hal lain terkait laporan keuangan konsolidasian untuk periode sebelas bulan yang berakhir
30 November 2016 yang tidak diaudit dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh
Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasian.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN,
KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA
A.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

1. Pendirian Perseroan
Perseroan didirikan dengan nama PT. Royal Prima, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
No.1 tanggal 4 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Heriyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Medan, telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU35342.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan nomor AHU0061848.AH.01.09.Th 2013 tanggal 1 Juli 2013 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 108726
tanggal 1 Juli 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013.
Anggaran dasar Perseroan sebagaimana pertama kali termuat di dalam Akta Pendirian, telah mengalami beberapa
kali perubahan, dan terakhir kali diubah pada tahun 2017, Perseroan mengubah anggaran dasarnya untuk
menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Perseroan No.83 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE.,
M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0026556.AH.01.02.TAHUN 2017
tanggal 15 Desember 2017, telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHUAH.01.03-0201586 tanggal 15 Desember 2017 dan menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0201587 tanggal 15 Desember 2017 serta telah didaftarkan dalam daftar
perseroan nomor AHU-0160197.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017.
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Akta No. 83/2017 merupakan perubahan Anggaran Dasar
terakhir Perseroan.
Maksud dan Tujuan Perseroan
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Pada saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama dalam
bidang jasa kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha utamanya, yaitu:
a.

Menjalankan usaha jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin dan
Poliklinik, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik untuk ibu dan balita, Rumah Sakit Spesialis
dan Poliklinik Spesialis antara lain Rumah Sakit atau Poliklinik mata, THT, kulit, jiwa, paru-paru, dan kanker,
serta kegiatan usaha terkait.

b.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat:
1)

2)
3)
4)

Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam
bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain,
baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil
bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan dalam
bidang kesehatan;
Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak
langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di
bidang kesehatan;
Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau
perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal; dan
Melakukan pembelian aset-aset sehubungan dengan pengembangan usaha.
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2. Struktur Permodalan
a. Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.83 tanggal 13 Desember 2017 yang
dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah memperoleh persetujuan perubahan
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya
No. AHU-0026556.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017, komposisi modal saham Perseroan pada
saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal dasar
Modal ditem patkan dan disetor penuh
dr. I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Gilbert Lister
Golderick Lister
Claranita Lister
Jum lah m odal ditem patkan dan disetor
penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nom inal Rp 100 - per saham
Jum lah Nilai Nom inal
Saham
(Rp)
8.768.320.000

%

876.832.000.000

2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000

99,93%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

2.192.080.000
6.576.240.000

219.208.000.000
657.624.000.000

100,00%

b. Daftar Kepemilikan Saham dan Hubungan Bisnis Terkait Manajemen dan Keluarganya Pada Perseroan dan
Afiliasi
Nama
Dewan Komisaris
1 Dr. dr. I Nyoman Ehrich Lister MKes. AIFM
Komisaris Utama
Istri : Liena Sugianto
Anak I : Clarissa Lister
Anak II : Gilbert Lister
Anak III : Golderick Lister
Anak IV : Claranita Lister
2 Dr. Heriyanti SH M.kn
Komisaris Independen

Kepemilikan Saham pada Perseroan
Jumlah
Persentase
Per tanggal

Kepemilikan Saham pada PT Royal Prima Jambi
Jumlah
Persentase
Per tanggal

2,190,480,000

99.927%

7 Des 2017

600

1.6%

7 Des 2017

400,000
400,000
400,000
400,000

0.018%
0.018%
0.018%
0.018%

7 Des 2017
7 Des 2017
7 Des 2017
7 Des 2017

400

1.0%

7 Des 2017

‐

0%

‐

0%

‐

0%

‐

0%

‐

0%

‐

0%

‐

0%

‐

0%

Suami : ‐
Direksi
1 Dr. Tommy Leonard, SH, M.Kn
Direktur Utama
Istri : Yuliana , SH, S.Kg
Anak I : Jayden Tristan Leonard
Anak II : Jayson Tristan Leonard
2 Ir. Mok Siu Pen
Direktur/Corporate Secretary
Istri : Suryani Salim SE Ak.
Anak I : Mon Ifa
Anak II : Meisya Melissa
3 dr. Irsan Rusli
Direktur independen
Istri : Eriwaty
Anak I : Desinta Yamasan Rusli
Anak II : Daniel Evan Rusli

3. Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha emiten
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Perseroan tidak memiliki aset material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama.
Perseroan, dalam menjalankan usahanya sangat bergantung kepada penggunaan teknologi baru dalam dunia
kesehatan untuk mempertahankan daya saing di Industri jasa layanan kesehatan. Saat ini Perseroan telah memiliki
instalasi radiologi yang menggunakan teknologi terkini seperti CT Scan 128 slice, X-Ray digital, USG 4D, dan fasilitas
lain yang digunakan dalam rangka menyediakan layanan kesehatan yang terbaik bagi konsumen dan pasien.

4. Riwayat Perubahan Anggaran Dasar Dan Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Kronologis Riwayat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Riwayat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga saat
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
PT. Royal Prima, Tbk, selanjutnya disebut “Perseroan”, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.1
tanggal 4 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Heriyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Medan, telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU35342.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan nomor AHU0061848.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
75, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 108726 tanggal 17 September 2013, untuk selanjutnya disebut
“Akta Pendirian”.
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana pertama kali termuat di dalam Akta Pendirian, telah mengalami beberapa
kali perubahan dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
Perseroan No.83 tanggal 13 Desember 2017, telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU0026556.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017, yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan Nomor
AHU-0160197.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut “Akta No.83/2017” Jo.
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.69 tanggal 11 April 2018, untuk selanjutnya disebut
“Akta No.69/2018”, yang keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara
Pada pokoknya Akta No.83/2017 Jo. Akta No.69/2018 mengatur tentang (i) perubahan status Perseroan dari semula
perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, (ii) perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka menjadi
perseroan terbuka, (iii) melakukan perubahan terhadap nominal saham di Perseroan, (iv) menyetujui untuk
pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham masing-masing bernilai
nominal Rp.100,00 (seratus) Rupiah melalui penawaran umum saham perdana kepada masyarakat dan (v)
menyetujui penerbitan waran sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) waran berkaitan dengan rencana
pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana sebagaimana disebutkan di
atas.
Akta Pendirian dan Perubahan yang disampaikan oleh Perseroan adalah benar, dan hingga Prospektus ini
diterbitkan tidak ada Akta lain sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Riwayat struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah
sebagai berikut:
a.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1.
Dokter I Nyoman Ehrich Lister
2.
Clarissa Lister
3.
Gilbert Lister
4.
Golderick Lister
5.
Claranita Lister
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
400
400.000.000
40
40
40
40
40
200
200
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40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
200.000.000
200.000.000

(%)

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
100.00
100.00

b.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 7 Tahun 2017, yang
dibuat dihadapan Susanto, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, telah memperoleh i) persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Nomor AHU0025076.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 29 November 2017, ii) penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar Nomor AHU-AH.01.03-0195823 tanggal 29 November 2017 dan iii) penerimaan
pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0195824 tanggal 29 November 2017 yang
ketiganya telah didaftarkan di dalam daftar perseroan nomor AHU-0151749.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal
29 November 2017 (“Akta No.7/2017”), Perseroan melakukan (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari
semula sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp.725.488.000.000 (tujuh ratus dua
puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan
modal disetor dari semula Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.181.372.000.000 (seratus
delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor
di Perseroan sebesar Rp.181.372.000.000 (seratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta
rupiah) dilakukan dengan cara:
1)

Penyetoran modal terdahulu sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2)

Penyetoran tambahan modal sebesar Rp.181.172.000.000 (seratus delapan puluh satu miliar seratus
tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara melakukan pemasukan ke dalam Perseroan sebagai
pengganti modal uang tunai, yaitu berupa 10 bidang tanah/bangunan dan peralatan rumah sakit milik
Dokter I Nyoman Ehrich Lister, sebagaimana dinyatakan pada Akta Perjanjian Pemasukan Dalam
Perseroan Terbatas (Inbreng) Nomor 8 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dihadapan Susanto,
S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah jabatan Provinsi Sumatera Utara
(“Akta Inbreng No.8/2017”) dan Akta Perjanjian Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas (Inbreng)
Nomor 9 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dihadapan Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah jabatan Provinsi Sumatera Utara (“Akta Inbreng
No.9/2017”), yang telah dilakukan penilaian oleh jasa penilaian tanah yang ditunjuk oleh Perseroan
yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1.
Dokter I Nyoman Ehrich Lister
2.
Clarissa Lister
3.
Gilbert Lister
4.
Golderick Lister
5.
Claranita Lister
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

3)

Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
725.488
725.488.000.000
181.212
40
40
40
40
181.372
544.116

181.212.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
181.372.000.000
544.116.000.000

(%)

99,92
0,02
0,02
0,02
0,02
100,00
-

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 tanggal 6
Desember 2017, yang dibuat dihadapan Susanto, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang,
telah memperoleh i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Persetujuan Nomor AHU-0025778.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Desember
2017 dan ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Nomor AHU-AH.01.03-0198552
tanggal 7 Desember 2017, yang keduanya telah didaftarkan di dalam daftar perseroan nomor AHU0155806.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 (“Akta No.2/2017”), Perseroan setuju
untuk melakukan (i) peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp.725.488.000.000
(tujuh ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) menjadi sebesar
Rp.876.832.000.000 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah)
dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar
Rp.181.372.000.000 (seratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) menjadi
Rp.219.208.000.000 (dua ratus sembilan belas miliar dua ratus delapan juta rupiah).
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor di Perseroan yang semula sebesar Rp.181.372.000.000
(seratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) menjadi Rp.219.208.000.000
(dua ratus sembilan belas miliar dua ratus delapan juta rupiah) dilakukan dengan cara:
1)

Setoran sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan

2)

Diambil bagian dan disetor penuh oleh Dokter I Nyoman Ehrich Lister yang dilakukan dengan
cara mengkonversi tagihan yang dimiliki oleh Dokter I Nyoman Ehrich Lister kepada Perseroan
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sebesar Rp.37.636.000.000 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah),
sebagaimana tertuang dalam Mandatory Convertible Bond Agreement tanggal 30 November
2017.
Mandatory Convertible Bond sebesar Rp. 37.636.000.000 yang diterbitkan Perseroan kepada
Dokter I Nyoman Ehrich Lister merupakan bentuk pembayaran Perseroan kepada Dokter I
Nyoman Ehrich Lister sehubungan dengan pengalihan Mandatory Convertible Bond yang
diterbitkan oleh RPJ sebesar Rp. 37.636.000.000 dari Dokter I Nyoman Ehrich Lister kepada
Perseroan. RPJ menerbitkan obligasi wajib konversi sebesar Rp 37.636.000.000 kepada
Dokter I Nyoman Ehrich Lister dalam rangka penyelesaian pembelian tanah dan bangunan
rumah sakit milik Dr I Nyoman Ehrich Lister yang berlokasi di Jambi.
Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
876.832
876.832.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1.
Dokter I Nyoman Ehrich Lister
2.
Clarissa Lister
3.
Gilbert Lister
4.
Golderick Lister
5.
Claranita Lister
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

219.048
40
40
40
40
219.208
657.624

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
219.208.000.000
657.624.000.000

(%)
99,92
0,02
0,02
0,02
0,02
100.00

Sehubungan dengan perolehan saham-saham Perseroan oleh Dokter I Nyoman Ehrich Lister berdasarkan Akta
No.2/2017, khususnya dalam kaitannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tentang
Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“POJK No.25/2017”), maka seluruh
saham Dokter I Nyoman Ehrich Lister di dalam Perseroan dilarang untuk dialihkan baik sebagian maupun
seluruhnya sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa (i)
penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dilakukan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 6 bulan
sejak tanggal Akta No.2/2017; dan (ii) harga penawaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham
Perseroan lebih tinggi dari Rp.100.
4)

Berdasarkan Akta No.83/2017, Perseroan setuju untuk melakukan (i) perubahan terhadap nilai
nominal saham di Perseroan yang semula setiap lembar saham senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
menjadi Rp.100,00 (seratus rupiah)) dan (ii) pengeluaran saham dalam portepel Perseroan sebanyak
2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui
Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal masing-masing Rp.100,00 (seratus rupiah),
sehingga struktur permodalan dan seluruh pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100 setiap saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
8.768.832.000.
876.832.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1.
Dokter I Nyoman Ehrich Lister
2.
Clarissa Lister
3.
Gilbert Lister
4.
Golderick Lister
5.
Claranita Lister
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

2.190.480.000
400.000
400.000
400.000
400.000
2.192.080.000
6.576.240.000

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
219.208.000.000
657.624.000.000

(%)
99.92
0.02
0.02
0.02
0.02
100.00
-

5. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak, ketentuan peraturan perundangan yang
mengatur industri kesehatan
Perizinan umum dan operasional yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan tanggal
diterbitkannya Prospektus ini antara lain sebagai berikut:
Perseroan
No.

Keterangan

Nomor Perizinan

1.

Tanda Daftar Perseroan (TDP)

09.02.1.46.59609

2.

Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Besar

2/24.1PB.7/31/31.73/-1.824.27/e/2018
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Instansi
Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Barat
Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota

Berlaku Hingga
7 Januari 2022
Berlaku selama Perseroan
masih melakukan kegiatan

(i) S-1547KT/WPJ.01/KP.0803/2016
(SKT Medan) dan (ii) S444KT/WPJ.05/KP.0103/2016 (SKT
Jakarta Barat)

3.

Surat Keterangan Terdaftar

4.

Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak

-

5.

Surat Keterangan Domisili Usaha
(SKDU)

(i) 503/1566/SPTG/2017 dan (ii)
382/27.1BU.1/31.73.07.1001/071.562/e/2017

6.
7.
8.
9.
10.

Nomor Pokok Wajib Pajak
(i) Izin Lingkungan dan
UKL/UPL

(ii)

Izin Operasional Tetap

440.442/24905/XI/TAHUN 2015

Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit
Sertifikat
Pendidikan

Rumah

74.986.378.3-031.000
(I) 680/0481/BLH/II/TAHUN 2014 dan
(ii) 660/521/BLH/III/2012

Sakit

KARS-SERT/342/VII/2016

Administrasi Jakarta Barat
Tata Usaha Kantor
Pelayanan Pajak Pratama
Medan Petisah Direktorat
Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan
Tata Usaha Kantor
Pelayanan Pajak Pratama
Medan Petisah Direktorat
Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan
(i) Kecamatan Medan
Petisah Kelurahan Sei
Putih Tengah dan (ii)
Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kelurahan Palmerah
Direktorat Jendral Pajak
Badan Lingkungan Hidup
Kota Medan
Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara
Komisi Akreditasi Rumah
Sakit

usaha
Terdaftar sejak (i) 7 Maret 2016
dan (ii) 20 Januari 2016

Terdaftar sejak 3 Juni 2016

(i) 28 September 2018 dan (ii) 2
November 2022
Berlaku selama Perseroan
tidak mengubah bidang usaha
17 November 2020
26 Juni 2019

HK.02.02/I/4707/2017

Menteri Kesehatan

22 Oktober 2020
-

11.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

445/2228.K

Dinas Tata Ruang Dan
Tata Bangunan Kota
Medan

12.

Izin Penyimpanan Sementara
Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun (B3)

660.2/346.K/2015

Pemerintah Kota Medan
Sekretariat Daerah Kota

18 Februari 2020

Badan Pengawas Tenaga
Nuklir

29 Oktober 2017 (Permohonan
Perseroan telah diajukan pada
5 Februari 2018 dan saat ini
sedang menunggu
penjadwalan dari Balai
Pengmanan Fasilitas
Kesehatan)

13.

Notisi Uji Kesesuaian Pesawat
Sinar-X

14.

Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir
Penggunaan dalam Radiologi
Diagnostik dan Intervensional

027437.010.11.211116

Badan Pengawas Tenaga
Nuklir

20 November 2018

15.

Izin Pemakaian Lift

560/Ps-Lf/DSTKM/2012

Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Medan

-

560/08/IFH/DSTKM/2012

Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Medan

-

16.
17.
18.
19.
20.

Pengesahan
Pemakaian
Instalasi
Alarm
Kebakaran
Otomatik
Pengesahan
Pemakaian
Instalasi Listrik di Tempat Kerja
Pengesahan Pemakaian Motor
Diesel
Pengesahan
Penggunaan
Instalasi Penyalur Petir di
Tempat Kerja
Pengesahan
Pemakaian
Pesawat Angkat Angkut

560/40/IL/DSTKM/2012
560/MD/DSTKM/2012

Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Medan
Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Medan

-

560/27/IP/DSTKM/2012

Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Medan

-

560/59/PAA-Gondola/DSTKM/2014

Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Medan

-

Perusahaan Anak
No.

Keterangan

Nomor Perizinan

1.

Tanda Daftar Perseroan (TDP)

05.05.1.86.02852

2.

Surat
(SKT)

Keterangan

Terdaftar

3.

Surat
Keterangan
Perusahaan (SKDP)

Domisili

4.

Nomor Pokok
(NPWP)

5.

Wajib

Pajak

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Instansi
Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Jambi

Berlaku Hingga
12 Januari 2021

S-445KT/WPJ.05/KP.0103/2016

Direktorat Jenderal Pajak

Terdaftar sejak 20
Januari 2016

369/27.1BU.1/31.73.07.1001/071.562/e/2017

Pemerintah Kabupaten Tangerang,
Kecamatan Cikupa, Desa
Sukadamai, Kepala Desa
Sukadamai, Kecamatan Cikupa,
Pemerintah Kabupaten Tangerang

22 Oktober 2022

Direktorat Jendral Pajak

-

74.986.504.4-031.000
517/2781/PJ/BPMPPT/1571002007/2016

6.

Izin Operasional Tetap

888 Tahun 2014

6.

Rekomendasi UKL-UPL

660/05/BLH/2012
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Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Jambi
Walikota Jambi
Badan Lingkungan Hidup Kota
Jambi

12 Januari 2021
22 Oktober 2019
Berlaku selama
Perseroan tidak

7.

Izin Lingkungan

8.

Izin Usaha Penyediaan Listrik
untuk Kepentingan Sendiri

9.
10.
11.
12.

150 Tahun 2016

Izin Pembuangan Air Limbah
Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit
Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir
Penggunaan dalam Radiologi
Diagnostik dan Intervensional
Sertifikat
Kalibrasi
Alat
Kesehatan

13.

Izin Pemakaian Lift

14.

Pengesahan
Pemasangan/Pemakaian
Pesawat
Pembangkit
Listrik/Mesin Genzet

15.

Sertifikat Laik Pakai Bangunan

16.

Izin Penympanan Sementara
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun

Badan Lingkungan Hidup Kota
Jambi

mengubah bidang
usaha
Berlaku selama
Perseroan tidak
mengubah bidang
usaha

KARS-SERT/229/XII/2016

Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Jambi
Badan Lingkungan Hidup Kota
Jambi
Komisi Akreditas Rumah Sakit

20 November 2019

031145.010.11.150816

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

14 Agustus 2018

18/0002/BPMPPT/1571002007/2014
88 Tahun 2015

YK.02.03/L.1/11689/2017
428/RS-RPJ/VI/2017

Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jambi

1 Oktober 2019
15 Juni 2020

Oktober 2018
-

560/92/MD/Sostek/VIII/2016

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Jambi

-

730/1258/LP/IV.III/DISDAMKAR&PENYE
LAMAT/2017

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan
Kota Jambi

22 Agustus 2017

Nomor 58 Tahun 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi

3 April 2022

6. Perjanjian penting
Perseroan tidak memiliki perjanjian pinjaman dengan bank.
Berikut merupakan perjanjian dan kontrak-kontrak penting yang telah dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan,
yang nilainya material.
PERJANJIAN KERJASAMA
a.

Perjanjian Kerjasama Antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara Perwakilan Tk.I Medan dengan
Rumah Sakit Royal Prima tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang
Angkutan Umum Dan Lalu Lintas Jalan Nomor P/05/SP/2017 dan Nomor 32/PKS/RSRP/VIII/2017 tanggal 31 Agustus
2017 (“Perjanjian Kerjasama Santunan Jasa Raharja”)
Perjanjian Kerjasama Santunan Jasa Raharja pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara Perwakilan Tk.I Medan (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas
jalan dan penumpang umum, maka Para Pihak sepakat untuk saling koordinasi dan kerjasama sesuai
dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan dan penyelesaian pembayaran santunan
korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu guna menciptakan manfaat bagi
masyarakat;

b)

Sebagai landasan untuk meningkatkan kerjasama Para Pihak dalam rangka meningkatkan kecepatan
penanganan dan pendataan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas secara terpadu;

c)

Tujuan perjanjian ini adalah (i) memudahkan proses pendataan, pelayanan kesehatan, dan penyelesaian
santunan bagi korban; (ii) memberikan pelayanan kepada korban untuk mendapatkan pertolongan
pengobatan dan perawatan serta santunan sesuai yang diterima oleh korban; (iii) mempermudah
koordinasi dan komunikasi Para Pihak sehingga Pihak Pertama dapat segera memberikan kepastian
jaminan terhadap korban akibat dari peristiwa kecelakaan.

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi:
(1)
Pertukaran informasi dan pemutakhiran data;
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(2)
(3)
(4)
(5)
b)

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban; yang dilaksanakan di tempat Pihak Kedua
yaitu Rumah Sakit Royal Prima;
Peningkatan kemudahan proses penyelesaian santunan;
Penanganan dan identifikasi pelayanan korban;
Sistem penjaminan korban.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
Pihak Pertama berkewajiban untuk:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Menyediakan formulir pengajuan santunan;
Menyampaikan surat jaminan kepada Pihak Kedua setelah diperolehnya bukti kejadian dari
instansi yang berwenang;
Menentukan dijaminnya korban sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
yang berlaku pada Pihak Pertama;
Menetapkan bahwa korban berada di dalam lingkup jaminan yang berlaku pada Pihak Pertama;
Apabila diperlukan, Pihak Pertama meminta penjelasan secara tertulis dari Pihak Kedua tentang
status cidera korban;
Melakukan verifikasi atas kebenaran kasus kecelakaan (terjamin atau tidak) identitas korban,
maupun ahli waris korban;
Meminta dokumen yang menjadi persyaratan dalam pembayaran biaya perawatan dan
pengobatan yang ditagihkan oleh Pihak Kedua; dan
Melakukan penolakan ataupun penundaan atas tagihan dari Pihak Kedua jika tidak sesuai
dengan ketentuan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan.

Pihak Pertama berhak untuk:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
c)

Memperoleh data penanganan korban oleh Pihak Kedua dalam rangka meningkatkan kecepatan
pelayanan penyelesaian santunan korban;
Memonitor jumlah biaya korban yang akan ditagihkan maksimal setiap 3 hari sekali;
Meminta persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka merealisasikan pembayaran
semua biaya yang diajukan dari Pihak Kedua;
Menetapkan bahwa korban berada di dalam lingkup jaminan yang berlaku pada Pihak Pertama;
Apabila diperlukan, Pihak Pertama meminta penjelasan secara tertulis dari Pihak Kedua tentang
status cidera korban;
Melakukan verifikasi atas kebenaran kasus kecelakaan (terjamin atau tidak) identitas korban,
maupun ahli waris korban;
Meminta dokumen yang menjadi persyaratan dalam pembayaran biaya perawatan dan
pengobatan yang ditagihkan oleh Pihak Kedua; dan
Melakukan penolakan ataupun penundaan atas tagihan dari Pihak Kedua jika tidak sesuai
dengan ketentuan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
Kewajiban Pihak Kedua
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Melakukan penanganan terhadap korban yang mengalami kecelakaan;
Memberikan kuitansi asli biaya perawatan dan pengobatan korban, dilampiri dengan rincian biaya
perawatan korban kepada Pihak Pertama;
Menginfromasikan kepada Pihak Pertama tentang adanya korban kecelakaan lalu lintas yang
diantarkan langsung oleh masyarakat ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk proses percepatan
pembuatan laporan polisi dan kondisi korban;
Melakukan pertukaran informasi dan pemutakhiran data secara real time dengan Pihak Pertama;
Menyampaikan kepada Pihak Pertama mengenai informasi korban-korban yang akan keluar dari
Rumah Sakit;
Menyampaikan kepada korban mengenai pengajuan pembayaran santunan atas total biaya real
yang timbul akibat dari perawatan dengan penjelasan biaya paling banyak ditanggung oleh Pihak
Pertama;
Biaya pengajuan pembayaran santunan sebagaimana dimaksud huruf e dicantumkan dalam surat
pernyataan dan pemberian kuasa serta ditandatangani oleh para pihak (korban, rumah sakit, dan
petugas jasa raharja);
Menanggapi saran dan keluhan yang disampaikan Pihak Pertama maupun para korban
sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak saran dan
keluhan diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama;

Hak Pihak Kedua
(1)

Memperoleh kepastian dan besar nilai jaminan terhadap korban-korban yang dirawat di rumah
sakit Pihak Kedua berdasarkan bukti kejadian dari instansi yang berwenang;
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(2)

(3)
(4)
(5)
d)

Mengajukan biaya ambulans, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan/atau perawatan
dan pengobatan yang dilakukan Pihak Kedua terhadap para korban kepada Pihak Pertama
selambatnya 7 hari kerja setelah tertanggung/korban keluar/selesai dirawat di rumah sakit Pihak
Kedua;
Mendapatkan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan korban yang diajukan kepada Pihak
Pertama yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan Pihak Pertama;
Menyampaikan keluhan, saran dan teguran kepada Pihak Pertama apabila terjadi pelaksanaan
yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;
Meminta sosialisasi dari Pihak Pertama mengenai lingkup dan persyaratan penjaminan bagi
korban-korban yang dirawat di rumah sakit Pihak Kedua.

Biaya Ambulans, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) serta Perawatan dan Pengobatan.
(1)

Biaya Ambulans, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) serta Perawatan dan Pengobatan
yang berlaku adalah sebagai berikut:
i.
ii.
iii.

iv.

e)

Biaya Ambulans adalah biaya pemakaian ambulans untuk mengangkut korban dari
tempat kejadian kecelakaan ke Rumah Sakit;
Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah biaya pelayanan kesehatan dari
lokasi kejadian kecelakaan s.d. perawatan di ruang gawat darurat;
Biaya Ambulans berdasarkan Surat Rujukan adalah biaya penggunaan ambulans dari
Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya karena dibutuhkan penanganan dan perawatan
korban lebih lanjut yang termasuk dalam manfaat Biaya Perawatan dan Pengobatan
sebagaimana dimaksud pada Angka 3. (d) (1) ii. sebelumnya; dan
Pengajuan biaya ambulans berdasarkan rujukan sebagaimana dimaksud butir iii.
sebelumnya hanya dapat dilakukan 1 kali.

(2)

Biaya perawatan dan pengobatan yang dijamin Pihak Pertama sebagaimana dimaksud Angka 3.
b) (4) ini meliputi pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pemeriksaan Penunjang Medis, biaya
pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas
resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan dan lain-lain yang
diperlukan untuk penyembuhan korban sesuai pendapat dari dokter, kecuali jumlah pembayaran
untuk membeli anggota-anggota badan buatan seperti kaki/tangan palsu, gigi/mata palsu dan lain
sebagainya;

(3)

Biaya Ambulans, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan/atau Perawatan dan
Pengobatan, berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama;

(4)

Apabila biaya perawatan dan pengobatan melebihi batas biaya paling banyak, maka selisih biaya
paling banyak sebagaimana dimaksud pada Huruf 3. d) (3) ini, maka selisih biaya tersebut
dibebankan kepada/atau menjadi tanggung jawab korban atau keluarganya; dan

(5)

Apabila korban memiliki perlindungan asuransi tersendiri, maka selama Pihak Pertama belum
memberikan surat jaminan kepada Pihak Kedua, setiap biaya perawatan dan pengobatan korban
ditanggung oleh jaminan perlindungan asuransi milik korban.

Penagihan Pembayaran
(1)

Penagihan Pihak Kedua atas biaya Ambulans, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
dan/atau perawatan dan pengobatan dari penanganan korban tertanggung Pihak Pertama
sebagaimana dimaksud Angka 3. d) harus dilengkapi dengan dokumen penagihan;

(2)

Penagihan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua berdasarkan Surat
Jaminan yang dikeluarkan Pihak Pertama;

(3)

Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada
Pihak Kedua melalui pemindahbukuan pada rekening Pihak Kedua dan biaya yang timbul dari
transaksi ini/atau pihak bank menjadi tanggungan Pihak Pertama;

(4)

Pihak Pertama wajib membayar biaya perawatan dan pengobatan paling lama 7 hari kerja setelah
Pihak Pertama menerima tagihan secara lengkap dari Pihak Kedua;

(5)

Apabila dibutuhkan klarifikasi terhadap perawatan dan pengobatan pasien tertanggung Pihak
Pertama dapat dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

(6)

Apabila Pihak Pertama belum melunasi tagihan Pihak Kedua dalam waktu 7 hari kerja sejak
diterbitkan penagihan biaya perawatan, maka Pihak Kedua membuat surat tagihan tertulis kepada
Pihak Pertama; dan

(7)

Apabila Pihak Pertama belum menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 7 hari kerja sejak surat
tagihan tertulis sebagaimana dimaksud diterima, maka Pihak Kedua berhak memutuskan
perjanjian kerjasama ini dengan tidak mengurangi kewajiban masing-masing pihak untuk
menyelesaikannya.
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f)

Penolakan dan Penundaan Pembayaran

g)

4)

(1)

Pihak Pertama dapat menolak pembayaran atas tagihan Pihak Kedua apabila penagihan lebih
dari 14 hari sejak periode transaksi terakhir atas pelayanan perawatan dan pengobatan korban
kecelakaan yang dilakukan Pihak Kedua;

(2)

Pihak Pertama dapat menunda pembayaran yang ditagihkan oleh Pihak Kedua dalam hal
terdapat bukti-bukti perawatan dan pengobatan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari
Pihak Pertama;

(3)

Pihak Pertama dapat menolak pembayaran tagihan biaya perawatan dan pengobatan korban
yang tidak sesuai dengan kewenangan atau ruang lingkup jaminan dari Pihak Pertama,
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pihak Pertama;

Keadaan Force Majeure
(1)

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau
diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai
force majeure;

(2)

Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah adanya bencana alam seperti gempa
bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan,
sabitasem revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang
ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

(3)

Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah terjadinya force majeure;

(4)

Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud huruf 3. e) (2) ini tidak menghapuskan
atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/force majeure berakhir dan kondisinya
masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Pihak Pertama maka Para Pihak akan
melanjutkan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Jangka waktu
Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai denan 31 Agustus 2023 dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak
dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

5)

Pengakhiran perjanjian
Perjanjian kerjasama ini berakhir, pada:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

6)

Penyelesaian Perselisihan
(1)
(2)

7)

Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu ketentuan atau syarat
dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
Jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir;
Tujuan yang diperjanjikan tidak tercapai;
Dibuat perjanjian kerjasama baru sebagai pengganti perjanjian kerjasama lama;
Salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kerjasama ini.

Apabila dalam pelaksanakan perjanjian kerjasama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan
atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
Apabila cara penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan
segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui
pengadilan. Untuk maksud tersebut Para Pihak memilih tempat kedudukan umum (domisili) yang tetap
dan umumnya di Pengadilan Negeri Medan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia

b.

Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Rumah Sakit Royal Prima tentang Layanan
Kesehatan Nomor 028a.SJ.U.0317 dan Nomor 010/PKS/RSRP/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 (“Perjanjian Kerjasama
Layanan Kesehatan Jiwasraya”)
Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan Jiwasraya pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
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a)
b)

Asuransi Jiwasraya (Persero) (“Jiwasraya”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima (“RS Royal Prima”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Bahwa, Para Pihak telah saling sepakat, bermufakat dan setuju untuk dan dengan ini menetapkan perjanjian
kerjasama layanan kesehatan.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Jenis Layanan Kesehatan
(1)

(2)

Layanan kesehatan yang diberikan menurut perjanjian ini meliputi unit pelayanan medik, unit
penunjang medik yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan kesehatan yaitu :
i.

Unit pelayanan medik :
-Unit rawat jalan
-Unit gawat darurat
-Unit rawat sehari
-Unit rawat inap
-Unit rawat intensif

ii.

Unit tindakan medik :
-Unit kamar operasi
-Unit kamar bersalin

iii.

Unit penunjang medik :
-Unit radiologi-diagnostik
-Unit laboratorium
-Unit farmasi/apotik
-Unit ambulans
-Unit fifioterapi
-Unit rekam medis

Untuk mensosialisasikan layanan kesehatan RS Royal Prima maka Jiwasraya dapat turut serta
mempromosikan nama, logo dan layanan kesehatan yang diberikan oleh penyedia pelayanan
kesehatan dari RS Royal Prima diatas pada berbagai media.
(a)

Biaya Layanan Kesehatan
(1)

Biaya yang diberlakukan oleh RS Royal Prima untuk Jiwasraya merupakan biaya
layanan kesehatan yang mengacu pada tarif yang disepakati atau pada buku
tarif yang telah disepakati oleh Para Pihak;

(2)

RS Royal Prima memberikan kepada Jiwasraya tarif layanan kesehatan dari
penyedia layanan kesehatan berikut diskon sebesar 2,5%;

(3)

Jika terjadi perubahan tarif, RS Royal Prima akan memberitahukan pada
Jiwasraya perubahan tarif secara tertulis dan berlaku efektif setelah 30 hari kerja
sejak Jiwasraya menerima informasi perubahan tarif tersebut. Apabila Jiwasraya
belum menerima informasi perubahan tarif secara tertulis dari RS Royal Prima,
maka tarif lama tetap berlaku dan tidak berlaku surut;

(4)

RS Royal Prima tidak akan menarik biaya apapun terhadap pasien selain yang
telah disepakati dalam atau berdasarkan perjanjian ini;

(5)

Apabila Layanan Kesehatan yang diberikan adalah berkenaan dengan
pemberian obat kepada peserta, maka Para Pihak setuju untuk memberlakukan
ketentuan tentang harga jual apotik atas harga obat yang diberikan kepada
peserta berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
Harga Jual Apotik Maksimum =
[(HNA+PPN 10%)x(1,2)]

(6)

Jenis obat yang diberikan oleh RS Royal Prima diutamakan adalah obat generik,
DOEN atau obat dengan standar obat Jiwasraya.
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(b)

4)

Sanksi-sanksi
i.

Jiwasraya dibebaskan dari kewajiban membayar apabila pelayanan/alat/jasa
medis atau perawatan dilakukan di luar dari indikasi perlu secara medis ataupun
termasuk di dalam pengecualian;

ii.

Apabila RS Royal Prima gagal mengirimkan tagihan layanan kesehatan dengan
lengkap kepada jiwasraya atau thirdparty administrator lebih dari 60 hari
kalender terhitung sejak tanggal akhir kunjungan perawatan pasien, maka
Jiwasraya berhak untuk menolak pembayaran tagihan layanan kesehatan
tersebut;

iii.

Apabila Jiwasraya gagal membayar tagihan layanan kesehatan lebih dari 90 hari
dari tanggal terima tagihan, maka perjanjian menjadi berakhir dengan Jiwasraya
tetap berkewajiban menyelesaikan seluruh tagihan layanan kesehatan.

Jangka Waktu
Jangka waktu perjanjian ini adalah untuk masa 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini,
yaitu sampai dengan 15 Maret 2018. Perseroan sedang melakukan proses perpanjangan.

5)

6)

7)

Pengakhiran Perjanjian
a)

Dalam hal pengakhiran perjanjian, maka Para Pihak setuju untuk mengabaikan pasal 1266 KUHPerdata
dan dapat diputuskan secara sepihak dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak
lain sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini;

b)

Apabila tidak ada pemberitahuan untuk pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak, maka perjanjian
akan diperpanjang dengan sendirinya, untuk jangka waktu yang sama dan ketentuan ini berlaku untuk
tahun-tahun berikutnya;

c)

Jika saat perjanjian ini berakhir namun masih terdapat pasien dirawat dan/atau berdasarkan alasan-alasan
yang perlu secara medis yang ditentukan oleh dokter yang bertanggung jawab bahwa harus tetap
mendapat perawatan, pengobatan dan/atau melanjutkan rawat inapnya, maka akan tetap mendapatkan
haknya sampai tanggal akhir kunjungan sepanjang tidak melebihi 30 hari kalender terhitung sejak tanggal
perjanjian ini selesai dan seluruh biaya yang timbul dalam masa 30 hari tersebut masih menjadi
tanggungan Jiwasraya.

Penyelesaian Perselisihan
(1)

Para Pihak sepakat apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan maka penyelesaiannya
dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2)

Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat
menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan dan untuk itu Para Pihak sepakat
memilih tempat kediaman/domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Medan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

c.

Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Nomor 038/PKS/RSRP/VIII/2016 dan Nomor 463/PKS/TMSRS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 antara RS Royal Prima dan PT Tritunggal Mandiri Solusindo (“Perjanjian
Kerjasama Pelayanan Kesehatan Tritunggal Mandiri”)
Perjanjian Jasa Pelayanan Kesehatan Tritunggal Mandiri ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

RS. Royal Prima (“Pihak Pertama”); dengan
PT. Tritunggal Mandiri Solusindo (“Pihak Kedua”)

secara bersama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam rangka mengadakan kerjasama dalam bidang
pelayanan kesehatan dan/atau pengobatan.

3)

Pokok Perjanjian

71

a)

Ruang Lingkup Perjanjian
(1)

Pihak Pertama bersedia memberikan Pelayanan Kesehatan kepada pasien dari Pihak Kedua
sesuai haknya dengan syarat menunjukkan kartu peserta, atau bila belum mempunyai kartu
peserta, pasien tersebut tercantum dalam daftar perserta dan/atau dapat menunjukkan surat
jaminan resmi yang dikeluarkan Pihak Kedua;

(2)

Apabila salah satu perusahaan yang tergabung dalam kepersertaan Pihak Kedua tidak
menunaikan kewajibannya kepada Pihak Kedua, maka pelayanan kesehatan di Pihak Pertama
untuk perusahaan tersebut untuk sementara waktu dihentikan sampai batas waktu yang akan
diinformasikan oleh Pihak Kedua, dengan tetap akan dilakukan penyelesaian kewajiban oleh
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan yang akan disepakati oleh Pihak Kedua;

(3)

Pemberhentian sementara perusahaan yang dimaksud pada huruf b) di atas tersebut tidak
mempengaruhi pelayanan terhadap Perusahaan lainnya yang tergabung dalam kepersertaan
Pihak Kedua;

(4)

Bentuk Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Pertama dan biaya-biaya perawatan dan
pengobatan yang akan ditanggung Pihak Kedua meliputi:
i.

Pelayanan Medis :
Rawat Jalan
Rawat Inap
Rawat Gigi
Melahirkan
Operasi oleh dokter spesialis, dokter subspesialis,
dokter gigi
Medical Check Up

ii.
Pelayanan penunjang medis :
Laboratorium
Radiologi
Fisioterapy
Rehabilitasi Medik
Instalasi Farmasi (obat-obatan)
Dan lain-lain yang termasuk pelayanan penunjang
medis sepanjang disediakan oleh Pihak Pertama

b)

(5)

Tarif layanan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah tarif yang berlaku umum sesuai
dengan daftar tarif yang tertera dalam buku tarif Pihak Pertama. Bila ada perubahan tarif maka
Pihak Pertama akan memberitahu 1 bulan sebelum diberlakukannya tarif baru kepada Pihak
Kedua;

(6)

Pihak Pertama dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada pasien dari Pihak kedua akan
menyediakan semua fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Pihak Pertama pada setiap hari kerja.
Di luar jam kerja Pelayanan Kesehatan diberikan lewat Instalasi Gawat Darurat;

(7)

Pihak Kedua bekerjasama dengan Ad Medika dengan menggunakan mesin swipe Ad Medika
untuk kartu perserta yang memiliki logo Ad Medika.

Tugas dan Kewajiban
(1)

Pasien Pihak Kedua diterima oleh Pihak Pertama tanpa diharuskan membayar uang muka
terlebih dahulu dengan menunjukkan kartu peserta, dan Petugas harus mencocokkan kartu
perserta dengan identitas peserta lainnya seperti KTP/SIM, atau bila Pasien belum mempunyai
kartu peserta Pasien tersebut tercantum dalam daftar peserta, atau Surat Jaminan yang
disesuaikan dengan kartu identitas diri;

(2)

Pihak Kedua akan mengirimkan daftar perusahaan yang bergabung dalam kepersertaan Pihak
Kedua untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan di rumah sakit Pihak Pertama;

(3)

Petugas pelayanan rawat jalan harap melakukan pengecekan terhadap kartu peserta apakah
pelayanan rawat jalan dapat langsung ke dokter spesialis ataukah harus membawa surat rujukan
dari dokter Umum sebelum dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis;

(4)

Pihak Kedua mengeluarkan surat jaminan untuk rawat inap atau surat jaminan untuk tindakan
pembedahan;

(5)

Surat jaminan kepada pasien yang diterbitkan Pihak Kedua harus ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang dengan stempel perusahaan Pihak Kedua;

(6)

Pihak Pertama berhak menolak penggunaan surat jaminan apabila tanda tangan dan stempel
tidak cocok dengan catatan yang ada pada Pihak Pertama;
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c)

(7)

Pihak Kedua berkewajiban memberikan contoh tanda tangan pejabat yang diberikan wewenang
menandatangani surat jaminan;

(8)

Pasien akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan, perawatan dan
pengobatan dari Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
rumah sakit Pihak Pertama;

(9)

Dalam keadaan kelas perawatan yang menjadi hak peserta pada saat itu tidak tersedia atau
penuh, dan Apabila kelas satu tingkat diatasnya juga tidak tersedia maka untuk sementara pada
peserta dapat ditempatkan di kelas satu tingkat dibawah dari haknya dengan tarif sesuai dengan
kelas yang ditempatinya tersebut. Apabila kelas perawatan yang sesuai dengan haknya telah
tersedia, maka peserta akan dipindahkan sesuai kelas yang menjadi haknya tersebut;

(10)

Apabila pasien dari Pihak Kedua memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas
kehendaknya sendiri, maka selisih biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab
pasien/peserta. Hal tersebut akan tercantum detail dalam surat jaminan yang diterbitkan oleh
pihak kedua. Petugas pendaftaran Rawat inap akan memberitahukan Pihak Kedua untuk
mendapatkan surat jaminan untuk rawat inap & pasien harus menandatangani surat pernyataan
selisih biaya;

(11)

Pihak Pertama, dalam hal ini dokter yang merawat, bersedia membantu memberikan keterangan
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit pasien kepada pejabat Pihak
Kedua untuk kepentingan perusahaan.

Tarif dan Cara Pembayaran
(1)

Pihak Pertama akan memperhitungkan semua biaya yang timbul atas Pelayanan Kesehatan yang
diberikan kepada pasien, sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit Pihak Pertama;

(2)

Pihak Pertama akan mengirimkan tagihan kepada Pihak Kedua dilengkapi dengan:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

d)

Surat Penagihan dari Pihak Pertama;
Surat pengantar berobat (jika ada);
Surat Rujukan (jika ada);
Formulir klaim dari dokter yang merawat dalam bentuk asli
(jika ada);
Kuitansi, dalam bentuk asli bermaterai cukup;
Kuitansi selisih kelas (jika ada);
Perincian biaya asli;
Fotokopi Surat Jaminan;
Fotokopi Resume catatan medis;
Fotokopi hasil laboratorium (jika diperlukan);
Print out rincian obat (jika diperlukan).

(3)

Pihak Pertama mengirimkan tagihan dari perserta Pihak Kedua;

(4)

Dengan adanya Perjanjian ini pasien dibebaskan oleh Pihak Pertama dari kewajiban membayar
uang muka;

(5)

Pihak Pertama akan menginformasikan daftar tarif pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta
MCU kepada pihak Kedua dan akan segera menginformasikan kepada Pihak Kedua jika terjadi
penyesuaian tarif dalam jangka waktu paling lambat 1 hari kalender sebelum tanggal perubahan
kepada Pihak Kedua. Dengan mengesampingkan ketentuan mengenai perubahan perjanjian,
perubahan atas tarif menurut Pasal ini akan langsung mengikat Para Pihak cukup dengan
dilakukannya pemberitahuan;

(6)

Penagihan dapat dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat 30 hari kerja
setelah pasien keluar dari perawatan. Dan apabila invoice/tagihan tersebut akan dikenakan
pengurangan sebesar 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal 5%;

(7)

Pihak Kedua membayar tagihan dalam waktu 30 hari setelah dokumen penagihan sudah lengkap;

(8)

Pihak Kedua membayarkan semua invoice/tagihan dimaksud melalui pemindahbukuan kepada
rekening bank Pihak Pertama.

Pengecualian Umum
(1)

Perawatan yang berhubungan dengan kecelakaan kerja;

(2)

Yang secara medis tidak diperlukan (contoh: perawatan kosmetik, jerawat, melasma, vitiligo
(kelainan pigmen pada perawatan kulit), nevus pigmentosus, asthenopia (kelelahan mata),
anorexia (hilangnya selera makan), malaise, dan dispaneuria (nyeri pasca senggama);
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(3)

Perawatan obesitas, penambahan berat badan, bulimia atau anorexia nervosa;

(4)

Semua perawatan medus termasuk biaya Gogo dan Optik dengan tujuan kosmetik, kecuali
sebagai akibat langsung dari suatu cidera;

(5)

Konsultasi dan perawatan sehubungan dengan ketidaksuburan atau kesuburan. Sterilisasi,
inseminasi buatan, dan sirkumsisi (khinatan);

(6)

Tes alergi tanpa indikasi medis, tes-tes yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, dan tes
kehamilan;

(7)

Pembatasan kelahiran dan Keluarga Berencana (kecuali tercantum dikartu peserta);

(8)

Imunisasi dan Vaksinisasi (kecuali tercantum dikartu peserta);

(9)

Impotensia, disfungsi seksual, pergantian kelamin, dan infeksi atau penyakit yang ditularkan
melalui hubungan seks termasuk HIV;

(10)

Cacat lahir dan kelainan kongenital. Didefinisikan: semua kelainan, deformitas, penyakit, keadaan
sakit atau cidera yang ada pada saat lahir (telah didiagnosa atau belum), kondisi herediter
ataupun masalah yang disebabkan oleh hal-hal sebelum bayi yang dilahirkan (contoh: efek suatu
obat);

(11)

Perawatan yang berhubungan dengan kelainan genetik atau cacat bawaan pada kaki, kaki
bengkok atau datar, mata ikan, kapalan, bunion, atau kuku-kuku jari;

(12)

Kelainan psikiatri, mental, atau penyakit jiwa lainnya;

(13)

Perawatan yang berkaitan dengan usaha bunuh diri;

(14)

Aborsi karena alasan psikologis atau sosial dan akibat yang ditimbulkannya;

(15)

Cuci darah (haemodialisa) kecuali dengan surat jaminan;

(16)

Pemeriksaan fisik rutin (medical check up), kecuali dengan surat jaminan;

(17)

Pemeriksaan rutin termasuk tes mata, kacamata, lensa (termasuk myopi, astigmatisme);

(18)

Biaya obat-obatan tanpa resep, prostesa, alat-alat koreksi (termasuk alat bantu pendengaran)
dan alat-alat medis yang tidak berkaitan;

(19)

Perawatan yang berkaitan dengan keikutsertaan anggota dalam perang, huru-hara, demonstrasi,
pemogokan, atau keributan sipil;

(20)

Perawatan yang berkaitan dengan perjalanan yang disengaja ke zona perang;

(21)

Perawatan cidera atau keadaan sakit yang didapatkan ketika menjalankan tugas sebagai anggota
polisi atau pasukan atau unit militer;

(22)

Perawatan yang berhubungan dengan senjata penghancur massa, baik mengandung bom
ataupun tidak;

(23)

Cidera, keadaan sakit atau kematian sebagai akibat dari keikutsertaan anggota dalam aktifitas
berbahaya meliputi tetapi tidak terbatas pada mendaki gunung, terbang layang, sky diving,
parasailing, parasut, balon udara, bungee jumping, panjat tebing (meliputi penggunaan tali dan
manusia), penjelajahan gua, pot holing, berbagai bentuk lomba kecepatan selain menggunakan
kaki, olahraga professional, olahraga musim dingin, bertinju, scuba diving (kecuali bersertifikasi
atau menyelam dengan instruksi bersertifikasi dengan kedalaman tidak lebih dari 30 meter), dan
penyelaman laut dalam;

(24)

Kondisi-kondisi medis yang disebabkan oleh bencana alam dan reaksi nuklir termasuk namun
tidak terbatas, radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau polusi radioaktif;

(25)

Biaya-biaya pelayanan atau peralatan yang bersifat eksperimental atau penelitian, termasuk di
dalamnya perawatan, prosedur, fasilitas, peralatan, obat-obatan, penggunaan obat, atau alat
yang tidak dikenal dalam praktik medis yang telah diterima, dan hal-hal lain yang belum
mendapatkan persetujuan pemerintah pada saat pelayanan dilakukan;

(26)

Rawat Inap satu malam yang secara medis tidak diperlukan;

(27)

Vitamin atas permintaan Peserta dan tidak diresepkan oleh Dokter;

74

e)

4)

5)

6)

(28)

Food suplement tidak dijamin;

(29)

Perawatan dengan chiropractic atau akupuntur;

(30)

Hal-hal yang tidak berhubungan dengan perawatan secara medis, misalnya popok, pembalut
wanita, wash lap, sabun, dan alat-alat pribadi lainnya;

(31)

Perawatan dirumah atau kunjungan Dokter yang tidak disetujui dahulu oleh TMS Healthcare
(persetujuan akan diberikan bila perawatan di rumah dapat diterima secara medis sebagai
pengganti perawatan di Rumah Sakit);

(32)

Perawatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat atau alkohol.

Force Majeure
a)

Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak
dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tidak dapat dituntut jika ada kerugian sepanjang
keterlambatan atau ketidak-sanggupan/kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar batas
kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang telah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin
dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang, termasuk pada satu atau lebih
jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai peristiwa force majeure): musibah,
perang atau tindakan musuh masyarakat, huru-hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi
atau tindakan pejabat negara atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir,
hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-lain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran,
penggarongan, aksi demonstran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara
nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan
pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga salah satu pihak tidak mungkin atau tidak dapat
melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak mungkin atau tidak dapat memperoleh hakhaknya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;

b)

Force Majeure baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami Force Majeure sudah
memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam
jangka waktu paling lambat 1 minggu terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan surat
tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya, Force Majeure harus diketahui oleh
pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

Jangka Waktu
(1)

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini dan berakhir jika kedua belah pihak
sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini dan tertuang dalam kesepakatan tertulis;

(2)

Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka harus memberitahukan secara tertulis
tanggal dan alasan mengakhiri perjanjian ini;

(3)

Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak pada saat berakhirnya atau
pemutusan Perjanjian ini, maka masing-masing pihak akan tetap bertanggung jawab kepada pihak lainnya
sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

Penyelesaian Perselisihan
(1)

Dalam hal timbulnya perbedaan pendapat atas isi/ persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian ini,
yang mengakibatkan timbulnya perselisihan kedua belah Pihak, maka keduanya bersepakat untuk
menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai
mufakat dengan tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum acara yang
berlaku di negara Republik Indonesia.

(2)

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua
belah pihak akan menyerahkan perselisihan tersebut pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
sesuai dengan Peraturan Prosedur Administratif dan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI yang
keputusannya mengikat kedua belah pihak yang berselisih sebagai keputusan pada tingkat pertama dan
terakhir.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

d.

Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Sinar Mas dengan Rumah sakit Royal Prima tentang Pelayanan
Kesehatan Rawat Jalan Nomor 1714/PKS-RS/RP.RJ.ASM/II/2015 dan Nomor 062/PKS-RS/RP-ASM/II/2015 tanggal 13
Februari 2015 (“Perjanjian Pelayanan Kesehatan Asuransi Sinarmas”)
Perjanjian Pelayanan Kesehatan Sinarmas ini pada pokoknya berisi tentang:
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1)

Para Pihak
a)
b)

PT Asuransi Sinar Mas (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai salah satu rekanan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada
nasabah Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dan syarat polis asuransi kesehatan yang dikeluarkan oleh
Pihak Pertama.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada para nasabah Pihak Pertama mencakup
rawat inap dan pelayanannya seperti pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, obat,
perawatan, penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang diperlukan untuk
pengobatan penyembuhan.

b)

Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua harus segera memberikan pelayanan kesehatan bagi tertanggung yang membawa
kartu peserta simascard atau surat jaminan yang masih berlaku dan memerlukan perawatan inap
karena sakit maupun kecelakaan sesuai dengan ketentuan polis asuransi tanpa perlu membayar
uang muka atau pembayaran apapun;

(2)

Pihak Kedua berkewajiban untuk memberlakukan tarif standar rumah sakit yang diberikan kepada
pasien umum sama dengan pasien Pihak Pertama;

(3)

Pihak Kedua setuju untuk membebankan biaya yang sesuai untuk kelas kamar yang ditempati
oleh tertanggung dan sesuai dengan nilai yang tercantum pada kartu peserta simascard atau
surat jaminan;

(4)

Apabila ada perubahan tarif pelayanan rumah sakit, maka Pihak kedua akan memberitahukan
secara tertulis kepada Pihak Pertama 1 bulan sebelum tarif baru tersebut dilakukan;

(5)

Pihak Kedua berkewajiban memberikan pelayanan atas dasar perjanjian kerjasama ini dengan
tetap menjaga agar pelayanan dan atau perawatan yang diberikan kepada tertanggung (i) sesuai
dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal untuk jenis penyakit atau luka badan
yang diderita oleh tertanggung; (ii) sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik; (iii) tidak
untuk kenyamanan dari tertanggung atau dokter;

(6)

Untuk menghindari penyalahagunaan dari fasilitas ini, Pihak Kedua berkewajiban menolak
permintaan dari tertanggung sebagai berikut :
i.

Tertanggung meminta Pihak Kedua untuk mengubah tanggal perawatan atau mengubah
diagnosa;

ii.

Tertanggung meminta pelayanan rumah sakit seperti tes laboratorium dan tes diagnostik
yang tidak diperlukan secara medis dan tidak berhubungan dengan perawatan yang
dijalani;

iii.

Tertanggung meminta pelayanan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak
tercantum pada kartu peserta simascard ataupun surat jaminan, tetapi hendak
menggunakan fasilitas perawatan inap;

iv.

Nasabah Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk melakukan pemalsuan, penipuan
dan atau rekayasa atas suatu klaim pengobatan termasuk tetapi tidak terbatas
mengeluarkan kwitansi palsu, mengeluarkan lebih dari 1 kwitansi asli atas klaim yang
sama, dan lain-lain.

(7)

Pihak Kedua wajib menagihkan seluruh biaya food suplement, jamu, herbal, semua jenis susu,
bubur khusus bayi, minyak kayu putih, pasta gigi, sabun, lactacyd, betadine kumur dan lain-lain
yang sejenis kepada tertanggung walaupun merekomendasikan oleh dokter yang merawat;

(8)

Sesuai dengan UU No.29 tahun 2004 pasal 46 mengenai Praktik Kedokteran, Pihak Kedua yang
diwakili oleh dokter yang merawat tertanggung tidak akan mengubah diagnosa penyakit, kecuali
diagnosa dapat berubah karena adanya pemeriksaan dan terapi yang mendukungnya sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku;
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c)

4)

(9)

Pihak Kedua berkewajiban melaporkan kepada Pihak Pertama akan adanya perawatan inap
tertanggung di tempat Pihak Kedua dalam tempo selambat-lambatnya 2x24 jam kerja kepada
Pihak Pertama dengan menggunakan formulir pelaporan perawatan tertanggung;

(10)

Pihak Kedua akan sesegera mungkin memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila ada
perawatan inap atas tertanggung yang berlangsung lebih dari 5 hari atau total biaya yang
dikeluarkan telah melampaui Rp.5.000.000,-. Hal mana dibutuhkan oleh Pihak Pertama dalam
hubungannya dengan perjanjian terpisah antara Pihak Pertama dengan perusahaan yang
membawahi tertanggung;

(11)

Pihak Kedua berkewajiban melaporkan perincian biaya rumah sakit sebelum tertanggung keluar
(lepas rawat) dari rumah sakit, sedangkan Pihak Pertama berkewajiban segera memberitahukan
kepada Pihak Kedua berapa jumlah biaya yang dapat dijamin. Hal ini diperlukan oleh Pihak
Kedua guna menagih selisih biaya perawatan yang tidak dijamin oleh Pihak Pertama;

(12)

Pihak Kedua berkewajiban mengirimkan tagihan kepada Pihak Pertama atas pelayanan yang
telah diberikan kepada tertanggung, dengan melampirkan surat jaminan, kwitansi asli dan
perincian biaya perawatan, copy/salinan hasil test laboratorium dan tes diagnostik serta dokumen
penunjang lainnya;

(13)

Pihak Kedua menyetujui untuk setiap total tagihan biaya perawatan tertanggung Pihak Pertama
dikenakan biaya administrasi untuk rawat inap sebesar Rp.75.000 dari total tagihan Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama;

(14)

Tagihan dan dokumen penunjang klaim asli bersama dengan formulir klaim yang telah diisi dan
ditandatanagani oleh tertanggung dan dokter yang merawat serta dokter bedah (bila ada
pembedahan), harus dikirmkan kepada Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak Pertama
selambatnya 14 hari kalender setelah tertanggung keluar dari Rumah Sakit;

(15)

Pihak Kedua wajib menilai penggunaan surat jaminan pada keadaan tanda tangan yang
berwenang dari Pihak Pertama pada surat jaminan tidak sesuai dengan contoh tanda tangan
yang telah diberikan sebelumnya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

(16)

Pihak Kedua wajib melaksanakan pemeriksaan awal atas kartu peserta simascard atau surat
jaminan;

(17)

Pihak Kedua akan melakukan penagihan biaya pelayanan kesehatan tidak melewati 1 bulan sejak
pasien keluar dari Rumah Sakit. Apabila penagihan dilaksanakan lebih dari 1 bulan sejak pasien
keluar dari rumah sakit maka tagihan dianggap tidak pernah ada dan Pihak Kedua kehilangan hak
tagih atas tagih tersebut;

(18)

Pihak Kedua wajib menggunakan dokter resmi yang memiliki surat izin praktek bertempat di
rumah sakit Pihak Kedua dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Pihak Pertama wajib menyerahkan kepada Pihak Kedua contoh tanda tangan atau paraf para
pejabat yang berwenang menandatangani surat jaminan;

(2)

Apabila perubahan pada pejabat yang berwenang menandatangani surat jaminan maka Pihak
Pertama berkewajiban mengirimkan kepada Pihak Kedua contoh tanda tangan atau paraf serta
nama jelas dari pejabat yang berwenang tersebut;

(3)

Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua biaya pelayanan pengobatan yang
diberikan kepada tertanggung setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan telah ditetapkan
dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya. Perjanjian ini
dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu
sekurangnya 30 hari sebelum efektif pemutusan.

5)

Penyelesaian Sengketa
Jika terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Apabila
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak sepakat
perselisihannya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan.

6)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.
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e.

Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan antara PT Avrist Assurance dan RS Royal Prima Nomor
456/PKS/PROV/IPOP/AVR-1017/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 (“Perjanjian Pelayanan Kesehatan Avrist”)
Perjanjian Pelayanan Kesehatan Avrist ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
1)
2)

PT Avrist Assurance (“Pihak Pertama”); dengan
RS Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa, Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang
menyediakan jaminan biaya atas layanan kesehatan bagi setiap anggota yang dipertanggungkan dalam
Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan dan bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua untuk
menyediakan jasa layanan kesehatan bagi setiap anggota yang dipertanggungkan dalam Polis Asuransi
Kesehatan Kumpulan;

b)

Bahwa, Pihak Kedua adalah suatu instansi layanan kesehatan yang merupakan pengelola Tempat
Layanan Kesehatan dan bersedia menerima serta menyatakan sanggup untuk bekerja sama dengan
Pihak Pertama untuk menyediakan jasa layanan kesehatan kepada Anggota Yang Dipertanggungkan
dalam Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan;

c)

Bahwa, Pihak Pertama bermaksud menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan jasa layanan kesehatan
dan Pihak Kedua bersedia menerima penunjukan Pihak Pertama tersebut sesuai dengan ketentuan dan
syarat yang tercantum dalam perjanjian ini.

Pokok Perjanjian
a)

b)

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
1)

Peserta Asuransi berhak mendapatkan fasilitas Layanan Kesehatan dari Pihak Kedua pada setiap
waktu diperlukan;

2)

Dalam hal Pihak Pertama membutuhkan laporan medis Peserta Asuransi dari Pihak Kedua dan
setelah mendapatkan otoritasi dari Peserta Asuransi, maka Pihak Pertama berhak untuk
memperoleh laporan medis tersebut dari Pihak Kedua, dimana ketentuan ini berlaku untuk semua
produk asuransi milik Pihak Pertama dengan atau tanpa Surat Jaminan dari Pihak Pertama;

3)

Pihak Pertama berhak untuk menghentikan pemberian jaminan atas fasilitas Layanan Kesehatan
dari Pihak Kedua kepada Peserta Asuransi dengan terlebih dahulu menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 hari sebelum penghentian
pemberian jaminan terebut dilakukan;

4)

Pihak Pertama berkewajiban untuk menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing Pihak
terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini;

5)

Pihak Pertama berkewajiban untuk mempersiapkan dan menyerahkan Daftar Perusahaan
Peserta kepada Pihak Kedua sebagai referensi Pihak Kedua dalam meminta Surat Jaminan;

6)

Pihak Pertama berkewajiban memenuhi pembayaran atas seluruh tagihan Layanan Kesehatan
yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta Asuransi dan yang telah memenuhi
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini dan Polis Asuransi Kesehatan
Kumpulan;

7)

Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita atau diajukan oleh Peserta
Asuransi atau walinya yang timbul akibat kelalaian, malpraktek, atau sebab lainnya terhadap
Layanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta Asuransi.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua berhak atas pembayaran seluruh tagihan Layanan Kesehatan yang telah diberikan
oleh Pihak Kedua kepada Peserta Asuransi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat dalam Perjanjian ini dan Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan;

(2)

Pihak Kedua berkewajiban untuk menghormati dan menjadi kredibilitas masing-masing Pihak
terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini termasuk untuk
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tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi Peserta Asuransi untuk
mengalihkan perlindungan asuransinya dari Pihak Pertama kepada perusahaan asuransi lain;
(3)

(4)

c)

Pihak Kedua berkewajiban menjamin bahwa Layanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta
Asuransi adalah:
i.

Konsisten dengan diagnosa dan tata cara Layanan
Kesehatan yang lazim untuk penyakit atau cedera
yang membutuhkan perawatan medis di Rumah Sakit
atau klinik lainnya;

ii.

Sesuai dengan standar praktik medis yang berlaku
yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan
Republik Indonesia.

Pihak Kedua berkewajiban mengambil semua tindakan yang sepertinya guna mencegah
penyalahgunaan Layanan Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk
tetapi tidak berbatas pada hal-hal di bawah ini:
i.

Pengubahan informasi medis yang tidak sesuai
dengan keadaan yang sesungguhnya, termasuk
tetapi tidak terbatas pada data Peserta Asuransi,
tanggal pemeriksaan, dan/atau perawatan maupun
diagnosa penyakit;

ii.

Pemberian obat-obatan maupun alat kesehatan dan
pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik
lain yang tidak diperlukan secara medis;

iii.

Pemberian Layanan Kesehatan kepada seseorang
yang namanya tidak sesuai dengan nama yang
tertera pada Kartu Peserta Asuransi dan/atau Surat
Jaminan.

(5)

Dalam hal Pihak Pertama membutuhkan informasi medis Peserta Asuransi, maka Pihak Kedua
bersedia memberikan laporan medis yang menjelaskan tentang keadaan Peserta Asuransi dan
kesimpulan medis yang perlu diketahui Pihak Pertama kepada dokter yang ditunjuk oleh Pihak
Pertama;

(6)

Pihak Kedua bertanggung jawab dan menjamin kebenaran laporan medis Peserta asuransi yang
pertama kali diterima oleh Pihak Pertama dan yang dituangkan dan dinyatakan oleh Pihak Kedua
dalam suatu formulir perawatan medis setelah Peserta Asuransi meninggalkan Tempat Layanan
Kesehatan dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan atau gugatan
dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua atau pihak manapun atas kesalahan atau kelalaian dalam
pengisian formulir perawatan medis;

(7)

Pihak Kedua wajib memperhatikan Daftar Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.4
Perjanjian tentang Prosedur Layanan Kesehatan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

(8)

Pihak kedua berkewajiban memberikan pelayanan atau menjamin dilakukannya pelayanan
kesehatan kepada Peserta Asuransi Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode
etik kedokteran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang praktik kedokteran.

Keadaan Kahar (Force Majeure)
(1)

Keadaan Memaksa adalah segala peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak yang dapat
menimbulkan kerugian, termasuk tetapi tidak terbatas pada kecelakaan, huru hara, epidemi,
kebakaran, banjir, ledakan, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan perundangundangan, tindakan pemerintah, kekacauan sosial, bencana alam, atau sebab-sebab lain yang
terjadi di luar kekuasaan wajar Para Pihak;

(2)

Apabila terjadi keadaan memaksa, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut
wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai kejadian tersebut kepada Pihak
lainnya paling lambat 7 hari setelah terjadinya keadaan memaksa tersebut;

(3)

Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Para Pihak sepakat untuk menyelenggarakan musyawarah
mengenai kelangsungan atau kelanjutan perjanjian ini dan tidak ada Pihak yang bertanggung
jawab terhadap keterlambatan atau kegagalan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur
dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh Keadaan Memaksa;
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(4)

4)

Bilamana salah satu Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut tidak memberitahukan
atau terlambat memberitahukan mengenai terjadinya Keadaan Memaksa tersebut kepada Pihak
lainnya, maka Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini akan tetap berlangsung seakan-akan tidak
terjadi Keadaan Memaksa dan oleh karenanya Para Pihak wajib untuk tetap melaksanakan hak
dan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian ini.

Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 7 Juli 2015 dan akan tetap berlaku untuk masa yang tidak ditentukan sampai
adanya Pengakhiran dari salah satu Pihak atau Para Pihak.

5)

Pengakhiran Perjanjian
(1)

Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan
harus terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya
sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

(2)

Apabila Para Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka saat berakhirnya perjanjian
ditentukan bersama oleh Para Pihak;

(3)

Pengakhiran Perjanjian tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak yang masih ada dan belum
diselesaikan oleh masing-masing Pihak saat perjanjian ini berakhir dan masing-masing Pihak wajib untuk
tetap menyelesaikan kewajibannya tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

(4)
6)

i.

Kewajiban Pihak Pertama untuk melunasi seluruh tagihan dan
denda keterlambatan pembayaran tagihan;

ii.

Kewajiban Pihak Kedua untuk tetap melanjutkan perawatan
dan Layanan Kesehatan kepada Peserta Asuransi yang sedang
dirawat sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini, dengan
ketentuan bahwa Pihak Kedua tidak memiliki tanggung jawab
apapun kepada Peserta Asuransi yang memerlukan perawatan
dan Layanan Kesehatan setelah Perjanjian ini berakhir dimana
terhadap Peserta Asuransi tersebut akan diberikan perlakuan
sebagai pasien umum;

Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sepanjang menyangkut diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan
(1)

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

(2)

Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Angka 5. 1)
diatas tidak tercapai, maka semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus
melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan
peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah Pihak yang
bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir;

(3)

Proses arbitrase akan dilaksanakan di kantor BANI di Jakarta, Indonesia, dengan menggunakan Bahasa
Indonesia
Seluruh biaya yang timbul untuk penyelesaian atau perbedaan pendapat melalui BANI, akan ditetapkan
sesuai dengan keputusan BANI.

7)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

f.

Kontrak Kerjasama Pelayanan Kesehatan Nomor 000491/SMI/Kon.RS/RS/Jan/2016 tanggal 11 Januari 2016 antara
PT. Abadi SmiLynks dengan Rumah Sakit Royal Prima Medan tanggal 11 Januari 2016 (“Kontrak Kerjasama
Pelayanan Kesehatan SmiLynks”)
Kontrak Kerjasama Pelayanan Kesehatan Smilynks ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Abadi SmiLynks (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Pihak Kedua”)
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secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa, Pihak Pertama adalah perusahaan jasa pengelolaan administrasi layanan kesehatan atau biasa
disebut “Third Party Administration/TPA”), dengan ini bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pihak
Kedua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta Pihak Pertama;

b)

Bahwa, Pihak Kedua adalah rumah sakit yang bersedia untuk bekerjasama dengan Pihak Pertama
dengan semua fasilitasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang rasional kepada peserta Pihak
Pertama.

Pokok Perjanjian
a)

b)

Ruang Lingkup
(1)

Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan kesehatan Rawat Inap, Rawat Jalan, Melahirkan dan
Gigi (Fasilitas kesehatan yang ada pada Pihak Kedua) kepada peserta Pihak Pertama sesuai
dengan manfaat yang dicantumkan pada Kartu Peserta yang diterbitkan oleh Pihak Pertama;

(2)

Kartu kepersertaan sebagaimana dimaksud Angka 3) a) (1) diatas terdiri dari kartu peserta
dengan sistem magnetik yang melalui “swipe card” maupun yang tidak melalui proses “swipe
card”, dan berlaku untuk pelayanan kesehatan yang ada pada Pihak Kedua;

(3)

Kelas perawatan dan manfaat yang menjadi hak dari peserta Pihak Pertama tercantum dalam
Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam Angka 3. a) (1) diatas;

Ketentuan Pelayanan
Pihak Kedua dalam hal memberikan pelayanan kesehatan wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan
oleh Pihak Pertama, sebagai berikut:

c)

(1)

Memperhatikan Hak Peserta yang tertera pada kartu Peserta Pihak Pertama;

(2)

Pemberian obat-obatan harus selalu berpedoman pada Daftar Obat Generik dan Daftar Obat
Esensial Nasional (DOEN) tetapi tidak menutup kemungkinan penggunaan obat bermerek jika
dibutuhkan secara medis dengan harga yang wajar.

Kewajiban
(1)

(2)

Pihak Kedua berkewajiban menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta
Pihak Pertama adalah:
i.

Konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan
medis yang lazim untuk penyakit yang membutuhkan
pelayanan rawat inap dan rawat jalan;

ii.

Sesuai dengan standard praktisi medis yang berlaku
(Departemen Kesehatan R.I.);

iii.

Tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh peserta
Pihak Pertama atau oknum Pihak Kedua.

Pihak Kedua wajib mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah
penyalahgunaan dari limit santunan dan/atau fasilitas kredit, seperti namun tidak terbatas pada
hal-hal di bawah ini:
i.

Permintaan peserta Pihak Pertama untuk mengubah
tanggal pemeriksaan dan/atau perawatan ataupun
diagnosa penyakit;

ii.

Permintaan pelayanan medis seperti pemeriksaan
laboratorium atau penunjang diagnostik lain yang
tidak diperlukan secara medis;

iii.

Permintaan untuk membuat tagihan sampai pada
jumlah limit santunan tertentu untuk pelayanan yang
diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan
nama yang tertera pada Kartu Peserta Pihak
Pertama;

iv.

Dalam hal Pihak Pertama membutuhkan laporan
medis pesertanya dari Pihak Kedua, Pihak Pertama
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menjamin bahwa telah memiliki otoritasi dari
pesertanya untuk memperoleh laporan medisnya dari
Pihak Kedua seperti yang tercantum pada formulir
klaim.

d)

4)

5)

(3)

Pihak Kedua bertanggung jawab dan menjamin atas kebenaran keterangan medis peserta Pihak
Pertama yang pertama kali diterima oleh Pihak Pertama yang dituangkan/dinyatakan oleh Pihak
Kedua dalam formulir klaim setelah pasien meninggalkan Rumah Sakit, serta Pihak Pertama
dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua atau pihak
manapun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian formulir klaim;

(4)

Pihak Kedua berkewajiban mengetahui jumlah biaya santunan peserta Pihak Pertama baik untuk
rawat jalan maupun rawat inap, (untuk peserta yang melalui proses “swipe card”), dan untuk itu
apabila terjadi kelebihan antara jumlah santunan dengan jumlah biaya perawatan/pengobatan
yang telah dilakukan, dan/atau terdapat biaya yang tidak mendapat penggantian dari Pihak
Pertama, maka Pihak Kedua wajib secara langsung menagih atas kekurangan biaya tersebut
kepada peserta (pasien) sebelum pasien meninggalkan rumah sakit Pihak Kedua sesuai kalimat
yang tercetak pada struk hasil “swipe card”.

Sanksi
(1)

Apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian dalam melaksanakan pembayaran atas tagihan
Pihak Kedua melebihi dari waktu yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini tentang
Pembayaran, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda sebesar 1ο/οο (satu per mil) untuk
setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5%;

(2)

Apabila maksimum denda sebesar 5% telah terlampaui, maka Pihak Kedua dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R.I. berhak
memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, dengan tetap mewajibkan Pihak Pertama membayar
seluruh tagihan-tagihan Pihak Kedua berikut dengan dendanya;

Jangka Waktu
a)

Kontrak ini berlaku sampai Para Pihak berkeinginan menghentikan perjanjian ini dengan memberitahukan
terlebih dahulu minimum 60 hari kalender dari tanggal Pemberitahuan secara tertulis diterima oleh Para
Pihak dan hal ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan semua kewajiban dan tanggung
jawab yang terjadi sebelum masa kontrak berakhir;

b)

Pihak yang menginginkan berakhirnya perjanjian kerjasama ini atau mengadakan perubahan-perubahan
atas kontrak ini berkewajiban menyampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 hari sebelum
tanggal perjanjian dimulainya perubahan-perubahan yang dikehendaki;

c)

Terhitung sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian kontrak ini akan dapat diadakan perubahanperubahan sewaktu-waktu berdasarkan persetujuan Para Pihak dan akan diterbitkan addendum yang
disepakati bersama, dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kontrak ini;

Penyelesaian Perselisihan
Apabila dalam melaksanakan Kontrak ini terdapat perbedaan pendapat, maka Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara musyawarah untuk mufakat, tetapi dalam hal mufakat tidak
tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

6)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

g.

Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa dengan Rumah sakit Royal Prima Medan
tentang Pelayanan Kesehatan Nomor 1191/HK.810/TM-22/2015 tanggal 6 November 2015 (“Perjanjian Kerjasama
Pelayanan Kesehatan Insanpalapa”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Insanpalapa ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
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3)

a)

Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan kesehatan yang
membutuhkan jasa pelayanan kesehatan Pihak Kedua untuk peserta mitra Pihak Pertama berikut
keluarganya;

b)

Bahwa Pihak Kedua adalah badan hukum yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

c)

Pihak Pertama telah bekerja sama dengan AdMedika selaku pemilik jaringan kesehatan “Admedika
Electronic Healthcard Network”.

Pokok Perjanjian
a)

b)

Lingkup Pelayanan Kesehatan
(1)

Dalam kerjasama ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memfasilitasi layanan
kesehatan dengan Pola Indemnity dan/atau Managed Care kepada setiap Peserta dengan atau
tanpa menggunakan fasilitas Electronic Data Capture Terminal (EDC Terminal);

(2)

Pihak Kedua memberikan pelayanan kepada peserta Pihak Pertama dengan mekanisme
optimalisasi BPJS Kesehatan bagi peserta Pihak Pertama dengan menggunakan 2 kartu
kepersertaan yaitu kartu peserta BPJS Kesehatan dan kartu peserta Pihak Pertama;

(3)

Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama;

(4)

Pemberian Obat dilakukan atas indikasi medis dengan pemilihan obat diutamakan generik.

Hak dan Kewajiban Para Pihak
(1)

(2)

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa hak dan kewajiban Pihak
Pertama adalah sebagai berikut:
i.

Peserta yang merupakan tanggung jawab Pihak Pertama
berhak atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
Pihak Kedua;

ii.

Pihak Pertama
pembayaran;

iii.

Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua biaya
pelayanan kesehatan.

wajib

menyerahkan

surat

jaminan

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa hak dan kewajiban Pihak
kedua adalah sebagai berikut:
i.

Pihak Kedua akan memberitahukan secara tertulis
kepada Pihak Pertama apabila ada penambahan RS
atau Klinik baru Pihak Kedua;

ii.

Pihak Kedua akan memberikan pelayanan kesehatan
kepada Perserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam perjanjian ini;

iii.

Pihak Kedua wajib memastikan formulir klaim
disediakan Pihak Pertama (jika ada) sudah dilengkapi
sebagaimana mestinya dan jelas oleh setiap Peserta
dan Dokter yang merawat.

iv.

Pihak Kedua berhak menolak penggunaan surat
jaminan pada keadaan-keadaan sebagai berikut:

v.

i)

Tanda tangan pejabat pada surat jaminan tidak
sesuai dengan contoh tanda tangan Pejabat
Pihak Pertama;

ii)

Pihak Kedua telah diberitahukan bahwa Peserta
bukan atau tidak lagi menjadi tanggungan atau
beban Pihak Pertama.

Pihak Kedua berhak mendapat pembayaran dari Pihak
Pertama atas pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada Peserta.
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c)

Sanksi

d)

Apabila Pihak kedua lalai sehingga tidak melakukan penagihan biaya pelayanan
kesehatan lebih dari 60 hari sejak Peserta keluar dari Rumah Sakit Pihak Kedua maka
tagihan (klaim) dari Pihak Kedua dianggap tidak pernah ada kecuali ada pemberitahuan
terlebih dahulu kepada Pihak Pertama dari Pihak Kedua;

(2)

Dalam hal Pihak Kedua tidak memenuhi/melanggar ketentuan-ketentuan dalam
perjanjian maupun lampiran-lampirannya, Pihak Pertama akan melakukan
pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan Pertama;

(3)

Apabila dengan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan Pertama,
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pihak Kedua tidak mengindahkan, maka Pihak Pertama
akan memberikan Surat Peringatan Kedua;

(4)

Setelah Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua dari Pihak Pertama,
Pihak Kedua tetap tidak mengindahkan, maka Pihak Pertama akan melakukan
pemutusan hubungan secara sepihak;

(5)

Demikian pula halnya apabila menurut pertimbangan Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak
memenuhi/melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian beserta lampiranlampirannya, maka Pihak Kedua dapat melakukan yang sama sebagaimana Angka 3. c)
(1) sampai (4) ini.

Keterpisahan

e)

(1)

Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan keliru atau sebagai tidak
sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka
kekeliruan, ketidaksahan, atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau
sebagian daripadanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan
mempunyai kekuatan hukum secara penuh;

(2)

Para Pihak setuju bahwa terhadap ketentuan yang keliru atau tidak sah atau tidak dapat
diberlakukan sebagaimana dimaksud pada Angka 3. d) (1) ini akan diganti dengan ketentuan yang
sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan
dibuatkannya ketentuan tersebut oleh Para Pihak.

Pengalihan Hak

f)

4)

(1)

(1)

Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh satu pihak kepada
siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;

(2)

Perjanjian ini akan mengikat para penerus, serta pihak yang menerima pengalihan dan wakil yang
berwenang dari masing-masing pihak dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Force Majeure
(1)

Yang dimaksud dengan force majeure adalah terjadinya peperangan, pemberontakan, blokade,
kebakaran, sabotase, epidemi, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, yang berada di luar
kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

(2)

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal atau
tidak dapat melaksanakan perjanjian ini sebagai akibat dari force majeure, maka Pihak tersebut harus
memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 hari setelah tejadinya force majeure;

(3)

Bila terjadinya force majeure seperti tersebut diatas sehingga tidak memungkinkan Pihak Pertama dan
Pihak Kedua melaksanakan perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara
musyawarah.

Jangka Waktu
Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal
31 Januari 2018. Perseroan sedang melakukan proses perpanjangan.

5)

Pengakhiran Perjanjian
a)

Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka Pihak
tersebut harus memberitahukan secara tertulis akan maksudnya kepada Pihak lainnya berikut alasan
berhentinya perjanjian kerja sama ini sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal mulai pemutusan
perjanjian kerja sama ini;
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b)

6)

7)

Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana diatur pada
Huruf d. ini termasuk apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, maka kewajiban pembayaran yang
belum diselesaikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua wajib dilunasi dalam waktu paling lama 30 hari
setelah perjanjian ini berakhir. Apabila Pihak Pertama belum juga melunasi kewajibannya, Pihak Pertama
tetap terikat dan wajib menyelesaikan sampai semua kewajiban pembayaran dilunasi sepenuhnya.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan
menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

b)

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka Para Pihak
sepakat untuk menyerahkan persoalannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk
diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI, dengan ketentuan
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tunduk kepada semua keputusan yang ditetapkan oleh
BANI.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia

h.

Perjanjian Kerjasama Rujukan dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Antara PT Jasa Marga (Persero), Tbk dengan
Rumah Sakit Royal Prima Nomor 01/CL/PKS/IV/2016 tanggal 5 April 2016 (“Perjanjian Kerjasama Pelayanan
Kesehatan Jasa Marga”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Jasa Marga ini pada pokoknya berisi tentang:
a)

Para Pihak
a)
b)

PT Jasa Marga (Persero), Tbk (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
b)

c)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan pensiunan Pihak Pertama beserta
keluarga dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan, Pihak Pertama
bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua dalam bidang pelayanan kesehatan baik
yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis atau dokter spesialis konsultan;

b)

Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk menerima kerjasama dengan Pihak Pertama dalam memberikan
pelayanan kesehatan dan karenanya setuju menyediakan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan
yang dimaksud menurut kemampuan dan fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Royal Prima.

Pokok Perjanjian
a)

b)

Pelayanan Kesehatan
(1)

Pelayanan kesehatan tingkat kedua dan/atau tingkat lanjutan yang diberikan Pihak Kedua
meliputi rawat jalan dan rawat inap termasuk pemeriksaan penunjang;

(2)

Dalam mekanisme pelayanan pada setiap tingkatan melalui proses rujukan sesuai dengan
ketentuan BPJS;

(3)

Terhadap pasien dalam kondisi khusus tidak melalui proses rujukan;

(4)

Untuk kondisi pasien emergensi dapat langsung melalui unit/instalasi gawat darurat tanpa melalui
proses rujukan.

Kewajiban
(1)

Pihak Pertama berkewajiban memberikan surat jaminan kepada Pihak Kedua;

(2)

Pihak Pertama akan membayar biaya layanan kesehatan (ekses klaim) kepada Pihak Kedua dalam
jangka waktu selambatnya 30 hari kerja sejak tagihan diterima Pihak Pertama;

(3)

Pihak Kedua wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau tingkat kedua
pada pasien dengan baik dan optimal. Untuk mendapatkan pelayanan ini pasien wajib menunjukkan
bukti berupa kartu BPJS disertai dengan kartu identitas dan/atau kartu keluarga dan/atau bukti
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lainnya bahwa pasien adalah karyawan atau pensiunan Pihak Pertama dan/atau anggota
keluarganya yang dijamin oleh fasilitas kesehatan Pihak Pertama;
(4)

Pihak Kedua wajib memberikan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien sekurang-kurangnya
sama dengan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien umum;

(5)

Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan medis;

(6)

Pihak Kedua berkewajiban menjaga mutu dan pengendalian biaya pengobatan serta harus sesuai
kebutuhan pasien rawat inap maupun rawat jalan;

(7)

Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan atau memberikan rekam medis pasien jika diperlukan
oleh Pihak Pertama dalam rangka audit medik;

(8)

Pihak Kedua berkewajiban menyediakan fasilitas kamar kelas I umum kepada pasien sesuai dengan
perawatan sebagaimana tertuang dalam surat jaminan.

(9)

Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah
pasien menyalahgunakan jaminan failitas kesehatan dari Pihak Pertama antara lain :
Permintaan pasien untuk mengubah tanggal pemeriksaan dan/atau perawatan apapun
diagnosa penyakit;
Permintaan pasien terhadap pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang medis
yang tidak diperlukan secara medis;
Permintaan pasien untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah tertentu untuk pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang teretra
pada surat jaminan.

-

c)

d)

Hak
(1)

Pasien berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang optimal sesuai standar pelayanan medis
dari Pihak Kedua;

(2)

Pihak Pertama berhak untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi atas perawatan dan pengobatan
yang telah diberikan kepada Pasien;

(3)

Pihak Pertama berhak mendapatkan rekam medis Pasien dari Pihak Kedua dalam rangka audit
medik;

(4)

Pihak Kedua berhak mendapatkan dari Pihak Pertama sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Pengajuan Klaim/Penagihan
Pihak Kedua berhak untuk mengajukan klaim/penagihan biaya Layanan Kesehatan yang dijamin
pembayarannya oleh Pihak Pertama baik kolektif maupun perorangan, dan Pihak Pertama berkewajiban
untuk membayar sejumlah tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua.

e)

Force Majeure
(1)

Yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
i.

Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas
pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan
kebakaran;

ii.

Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan
epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan
langsung kepada para pihak, sehingga menjadi tidak
mungkin
untuk
dapat
memenuhi
kewajiban
berdasarkan Perjanjian ini.

(2)

Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), Pihak Kedua harus memberitahukan kepada
Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sejak terjadinya keadaan
memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

(3)

Apabila jangka waktu 7 hari sebagaimana dimaksud dalam Angka 3. e) (2) ini terlampaui, maka
keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;

(4)

Atas pemberitahuan Pihak Kedua, Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas
pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (force majeure) dalam jangka waktu 7 hari
sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
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f)

(5)

Setelah Pihak Pertama melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud Angka 3.
e) (4) ini, Pihak Pertama mempunyai waktu 7 hari untuk memberikan jawaban mnyetujui atau
menolak keadaan memaksa dan apabila Pihak Pertama belum atau tidak memberikan jawaban
dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa;

(6)

Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure), Perjanjian ini diputuskan berdasarkan
persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan
memaksa (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak
tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Kelalaian dan Sanksi

g)

(1)

Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2
Perjanjian ini tentang Cara Pembayaran ternyata Pihak Pertama belum membayar tagihan Pihak
Kedua maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu per seribu) dari
nilai tagihan yang terhutang untuk setiap hari keterlambatan;

(2)

Apabila saldo hutang Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua atas pelayanan Rawat Inap dan Rawat
Jalan secara keseluruhan yang telah jatuh tempo mencapai 1½ kali dari rata-rata volume transaksi
bulan sebelumnya dan belum dilunasi, maka Pihak Kedua berhak untuk menolak Pasien atau
memberlakukan Pasien dengan prosedur sebagai Pasien umum;

(3)

Dalam hal Pihak Kedua terlambat menyerahkan tagihan beserta data pendukungnya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰
(satu per seribu) dari nilai tagihan yang terhutang untuk setiap hari keterlambatan;

(4)

Pihak Pertama tidak bertanggung jawab untuk membayar biaya dan lainnya, kepada Pihak Kedua
apabila Pihak Kedua melayani Pasien dengan cara tidak mengikuti ketentuan.

Jangka Waktu

h)

(1)

Perjanjian ini berlaku 2 tahun terhitung mulai tanggal 5 April 2016 sampai dengan 4 April 2018 dan
memperpanjang secara otomatis sampai salah satu Pihak memutuskan perpanjangan;

(2)

Apabila ada satu Pihak akan memutuskan perjanjian ini, maka harus memberitahukan kepada pihak
lainnya secara tertulis paling lambat 1 bulan sebelumnya;

(3)

Apabila terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya pada
saat pemutusan perjanjian, maka Para Pihak tetap terikat sampai dengan selesainya kewajiban
tersebut;

(4)

Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk
mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga pasal 1266 KUHPerdata yang berlaku di Indonesia
sepanjang mengenai diisyaratkan keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian,
serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal
1267 KUHPerdata.
Penyelesaian Perselisihan
Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai
perjanjian atau bagian-bagian dari padanya, pada dasarnya harus diusahakan untuk dapat disesuaikan
secara musyawarah dalam jangka waktu 30 hari. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan
dalam waktu 30 hari melalui musyawarah, semua perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan
diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan.

i)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

i.

Surat Kesepakatan Rekanan Nomor 14/SKR/HID-PM/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 antara Rumah Sakit Royal Prima
dengan PT Asuransi Astra Buana (“Kesepakatan Rekanan Astra Buana”)
Kesepakatan Rekanan Astra Buana ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Asuransi Astra Buana (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)
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secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa sehubungan perjanjian kerjasama tentang jasa pelayanan asuransi kesehatan antara PT Asuransi
Astra Buana dengan RS Royal Prima sedang dalam proses penyusunan, maka diterbitkan Kesepakatan
Rekanan Astra Buana ini;

b)

Bahwa, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2016 RS Royal Prima telah menjadi rekanan dari PT Asuransi
Astra Buana – Garda Medika dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan bersedia memberikan
pelayanan kepada karyawan dan peserta Garda Medika dengan sistem Cashless khusus pelayanan
Rawat Inap dan Rawat Jalan (Admedika) sesuai ketentuan yang berlaku di RS/Klinik.

Pokok Perjanjian
a)

Penagihan Biaya Perawatan
Tagihan biaya perawatan yang timbul beserta dokumen pendukung tagihan dapat ditagihkan kepada
Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 hari kalender. Apabila setelah 90 hari kalender setelah tanggal
perawatan dokumen pendukung tagihan belum diterima oleh Pihak Pertama, maka tagihan tersebut
dianggap kadaluarsa dan tidak dapat diproses.

b)

Dokumen Pendukung Tagihan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Resume medis dari dokter yang merawat (formulir rawat inap);
Fotokopi struk EDC untuk pelayanan rawat jalan Admedika;
Kuitansi asli biaya perawatan atas nama Pihak Pertama (bermaterai 6000) untuk tagihan di atas
Rp.1.000.000 dan 3000 untuk tagihan Rp.250.000 sampai dengan Rp.1.000.000;
Rincian tagihan biaya perawatan;
Salinan resep obat (jika Pihak Kedua tidak bersistem computerized);
Surat pengantar/rujukan bila dilakukan tindakan diagnosis atau perawatan lebih lanjut (rawat inap)
ke rumah sakit lain;
Hasil pemeriksaan penunjang diagnosis seperti hasil laboratorium, radiologi dan lain-lain;
Surat keterangan yang menyatakan kamar penuh/tidak tersedia (NAPS) kenaikan kelas kamar
Atas Permintaan Sendiri (APS).
Pembayaran atas tagihan yang disampaikan oleh Rumah Sakit akan dilakukan selambatlambatnya 30 hari kalender terhitung setelah dokumen klaim diterima lengkap dan benar.

4)

Jangka Waktu
Surat keterangan rekanan ini berlaku sampai terbitnya perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kedua
belah pihak.

5)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

j.

Perjanjian Kerjasama antara PT Jasaraharja Putera dengan PT Royal Prima tentang Penanganan dan Penyelesaian
Santunan Secara Terpadu Korban Kecelakaan Yang Menjadi Tanggungan PT Jasaraharja Putera Nomor
003/NPK/V/2016 dan Nomor 025/PKS/RSRP/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 (“Perjanjian Kerjasama Penanganan dan
Penyelesaian Santunan Jasaraharja”)
Perjanjian Kerjasama Penanganan dan Penyelesaian Santunan Jasaraharja ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Asuransi Jasaraharja Putera Kantor Cabang Medan (“Pihak Pertama”);
PT Royal Prima (Rumah Sakit Royal Prima) (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa Pihak Pertama sebagai perusahaan asuransi kerugian yang melaksanakan pemberian jaminan
asuransi umum;

b)

Bahwa Pihak Kedua merupakan Rumah Sakit Royal Prima, berfungsi menyelenggarakan pelayanan
kesehatan untuk masyarakat dimana salah satunya termasuk korban akibat kecelakaan yang ditanggung
oleh Pihak Pertama;
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3)

c)

Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi
para nasabah Pihak Pertama yang menjadi korban kecelakaan, maka Para Pihak sepakat untuk saling
koordinasi dan kerjasama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan dan
penyelesaian pembayaran santunan bagi korban kecelakaan yang menjadi jaminan Pihak Pertama secara
terpadu guna menciptakan manfaat bagi masyarakat;

d)

Sebagai landasan untuk meningkatkan kerjasama Para Pihak dalam rangka meningkatkan kecepatan
penanganan secara terpadu bagi para nasabah Pihak Pertama yang menjadi korban kecelakaan;

e)

Tujuan kerjasama ini adalah (i) untuk memudahkan proses pendataan pelayanan kesehatan dan
penyelesaian santunan bagi para nasabah Pihak Pertama yang menajdi korban kecelakaan; (ii)
memberikan pelayanan kepada para nasabah Pihak Pertama yang mnejadi korban kecelakaan untuk
mendapatkan pertolongan, pengobatan dan perawatan serta santunan sesuai yang diterima oleh korban;
(iii) memberikan laporan yang cepat kepada Pihak Pertama sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Pihak
Pertama dengan kepastian jaminan terhadap para nasabah Pihak Pertama yang menjadi korban akibat
dari peristiwa kecelakaan.

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan
i.
ii.
iii.
iv.
v.

b)

Pihak Pertama berkewajiban untuk :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

c)

Menyediakan formulir pengajuan santunan;
Menyampaikan surat jaminan kepada Pihak Kedua setelah diperolehnya surat keterangan
kejadian kecelakaan dari instansi yang berwenang;
Menentukan dijaminnya korban kecelakaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama;
Melaksanakan penyelesaian pembayaran biaya perawatan dan pengobatan selambatnya 14 hari
kerja sejak diperolehnya tagihan pembayaran biaya perawatan dan biaya pengobatan dari Pihak
Ketiga;
Membayar kepada Pihak Kedua tagihan biaya perawatan dan pengobatan korban dengan
batasan maksimum biaya perawatan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan;
Dalam hal Pihak Kedua menerima rujukan korban kecelakaan dari rumah sakit yang terikat
dengan perjanjian kerjasama ini, maka Pihak Pertama berkewajiban menginformasikan kepada
Pihak Kedua mengenai jumlah yang telah dibayar dari Rumah Sakit yang merujuk.

Pihak Pertama berhak untuk :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

d)

Pertukaran informasi dan penyelarasan data;
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi para nasabah Pihak Pertama yang menjadi
korban kecelakaan;
Peningkatan kemudahan proses penyelesaian santunan;
Penanganan dan identifikasi pelayanan bagi para nasabah Pihak Pertama yang menjadi korban
kecelakaan;
Sistem penjaminan para nasabah Pihak Pertama yang menjadi korban kecelakaan.

Memperoleh data penanganan korban kecelakaan oleh Pihak Kedua dalam rangka meningkatkan
kecepatan pelayanan penyelesaian santunan korban;
Meminta persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka merealisasikan pembayaran
semua biaya yang diajukan dari Pihak Kedua;
Menetapkan bahwa korban kecelakaan berada di dalam lingkup jaminan yang berlaku pada Pihak
Pertama;
Apabila diperlukan, Pihak Pertama memperoleh penjelasan secara tertulis dari Pihak Kedua
tentang status cidera korban;
Melakukan verifikasi atas kebenaran kasus kecelakaan lalu lintas (terjamin atau tidak), identitas
korban, maupun ahli waris korban;
Meminta dokumen yang menjadi persyaratan dalam pembayaran biaya perawatan dan
pengobatan yang ditagihkan oleh Pihak Kedua;
Melakukan penolakan ataupun penundaan atas tagihan dari Pihak Kedua jika tidak sesuai
dengan ketentuan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan.

Pihak Kedua berkewajiban untuk :
(1)
(2)

Melakukan penanganan terhadap korban yang mengalami kecelakaan;
Memberikan kuitansi asli bermaterai biaya perawatan dan pengobatan korban, dilampiri dengan
rincian biaya perawatan korban kepada Pihak Pertama apabila korban kecelakaan tidak dalam
jaminan PT Jasa Raharja (Persero);

89

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
e)

(2)
(3)
(4)

g)

Menanggapi saran dan keluhan yang disampaikan Pihak Pertama maupun para korban
sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini dalam waktu 7 hari kalender sejak saran dan
keluhan diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama.

Pihak Kedua berhak untuk :
(1)

f)

Memberikan copy kwitansi yang dilegalisir biaya perawatan dan pengobatan korban dilampiri
dengan rincian biaya perawatan korban kepada Pihak Pertama, apabila jumlah biaya perawatan
melebihi dari jumlah maksimal yang dijamin pleh PT Jasa Raharja (Persero);
Menginformasikan kepada Pihak Pertama tentang adanya korban kecelakaan yang diantarkan
langsung oleh masyarakat ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk proses percepatan pembuatan
laporan kecelakaan dan kondisi korban;
Melakukan pertukaran informasi, penyelerasan dan pemutakhiran dara secara real time dengan
Pihak Pertama;
Menyampaikan kepada korban kecelakaan mengenai pengajuan pembayaran santunan atas total
biaya yang timbul akibat dari perawatan dengan penjelasan biaya maksimal sebesar ketentuan
yang berlaku di Pihak Pertama;
Menyampaikan tagihan biaya pengobatan dan perawatan selambatnya 30 hari jika biaya
pengobatan dan perawatan tersebut telah melebihi batasan maksimal yang ditetapkan oleh Pihak
Pertama;

Mengajukan biaya perawatan dan pengobatan yang dilakukan Pihak Kedua terhadap para
nasabah Pihak Pertama yang menjadi korban kecelakaan kepada Pihak Pertama selambatnya 30
hari setelah tertanggung/korban keluar/selesai dirawat dirumah sakit Pihak Kedua;
Mendapatkan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan korban yang diajukan kepada Pihak
Pertama yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan Pihak Pertama;
Menyampaikan keluhan, saran dan teguran kepada Pihak Pertama apabila terjadi pelaksanaan
yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;
Memutuskan perjanjian kerjasama ini apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan hak dan
kewajiban yang telah disepakati bersama.

Penolakan dan Penundaan Pembayaran
(1)

Pihak Pertama dapat tidak membayarkan penagihan Pihak Kedua apabila penagihan lebih dari 3
bulan sejak periode transaksi terakhir atas pelayanan perawatan dan pengobatan korban
kecelakaan yang dilakukan Pihak Kedua;

(2)

Pihak Pertama dapat menunda pembayaran yang ditagihkan oleh Pihak Kedua dalam hal
terdapat bukti-bukti perawatan dan pengobatan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari
Pihak Pertama;

(3)

Pihak Pertama dapat menolak pembayaran tagihan biaya perawatan dan pengobatan korban
yang tidak sesuai dengan kewenangan atau ruang lingkup jaminan dari Pihak Pertama,
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pihak Pertama;

Pengajuan Klaim/Penagihan
Pihak Kedua berhak untuk mengajukan klaim/penagihan biaya Layanan Kesehatan yang dijamin
pembayarannya oleh Pihak Pertama baik kolektif maupun perorangan, dan Pihak Pertama berkewajiban
untuk membayar sejumlah tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua.

h)

4)

Force Majeure
(1)

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh
kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai force majeure;

(2)

Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah adanya bencana alam seperti gempa
bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan,
sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang
ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

(3)

Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah terjadinya force majeure;

(4)

Keadaan Kahar/Force Majeure tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah
Keadaan Kahar/force majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat
dilaksanakan oleh Pihak Pertama maka Para Pihak akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu
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Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani, yaitu pada 31 Mei 2021,
dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama. Perjanjian
kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan
sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.
5)

Pengakhiran Perjanjian
a)

Perjanjian ini akan berakhir apabila :
(1)
(2)
(3)
(4)

6)

Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir;
Dibuat perjanjian kerjasama baru sebagai pengganti perjanjian kerjasama lama;
Salah satu Pihak tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.

b)

Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian kerjasama ini, maka Para Pihak mempunyai kewajiban
melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian
kerjasama ini;

c)

Dalam hal perjanjian diakhiri, maka Pihak yang mengakhiri memberitahukan secara tertulis atas maksud
tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelumnya;

d)

Dalam hal pengakhiran perjanjian kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan Pasal
1266 dan 1267 KUHPerdata;

e)

Dalam hal, maka kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak pada saat
berakhir atau diakhirinya perjanjian ini, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini
sampai dengan kewajiban tersebut relah selesai dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian Perselisihan
Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua bela pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian
pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila cara penyelesaian perselisihan tidak
tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta
perbedaan pendapat tersebut melalui pengadilan. Untuk maksud tersebut Para Pihak memilih tempat kedudukan
hukum (domisili) yang tetap di Pengadilan Negeri Tergugat berada.

7)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

k.

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit Royal Prima Medan dengan PT Tritunggal Mandiri
Solusindo Nomor 038/PKS/RSRP/VIII/2016 dan Nomor 463/PKS/TMS-RS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016
(“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Tritunggal”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Tritunggal ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Pihak Pertama”);
PT Tritunggal Mandiri Solusindo (“Pihak Kedua”)
secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.

2)

Maksud dan Tujuan
Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untu mengikatkan diri dalam rangka mengadakan kerjasama dalam bidang
pelayanan kesehatan dan/atau pengobatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan syarat dan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup
(1)

Pihak Pertama bersedia memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dari Pihak Kedua
sesuai haknya dengan syarat menunjukkan kartu peserta atau bila belum mempunyai kartu
peserta, pasien tersebut tercantum dalam daftar peserta dan/atau dapat menunjukkan surat
jaminan resmi yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua;
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b)

(2)

Apabila salah satru perusahaan yang tergabung dalam kepesertaan Pihak kedua tidak
menunaikan kewajibannya kepada Pihak Kedua, maka pelayanan kesehatan di Pihak Pertama
untuk perusahaan tersebut untuk sementara waktu dihentikan sampai batas waktu yang akan
diinformasikan oleh Pihak Kedua, dengan tetap akan dilakukan penyelesaian kewajiban oleh
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak;

(3)

Pemberhentian sementara perusahaan tersebut tidak mempengaruhi pelayanan terhadap
perusahaan lainnya yang tergabung dalam kepesertaan Pihak Kedua;

(4)

Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Pertama dan biaya-biaya perawatan dan
pengobatan yang akan ditanggung Pihak Kedua meliputi :
i.

Pelayanan Medis, yaitu : rawat jalan, rawat inap, rawat gigi, melahirkan, operasi oleh dokter
spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi dan medical check up;

ii.

Pelayanan Penunjang Medis, yaitu : laboratorium, radiologi, fisioterapi, rehabilitasi medik,
instalasi farmasi (obat-obatan), dan lain-lain yang termasuk pelayanan penunjang medis
sepanjang disediakan oleh Pihak Pertama.

(5)

Tarif layanan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah tarif yang berlaku umum sesuai
dengan daftar tarif yang tertera dalam buku tarif Pihak Pertama. Bila ada perubahan tarif maka
Pihak Pertama akan memberitahu 1 bulan sebelum diberlakukannya tarif baru kepada Pihak
Kedua;

(6)

Pihak Pertama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dari Pihak Kedua akan
menyediakan semua fasilitas yang tersedia di rumah sakit Pihak Pertama pada setiap hari kerja.
Di luar jam kerja pelayanan kesehatan diberikan di instalasi gawat darurat;

(7)

Pihak Kedua bekerjasama dengan Ad Medika dengan menggunakan mesin swipe Ad Medika
untuk kartu peserta yang memiliki logo Ad Medika.

Tugas dan Kewajiban
(1)

Pasien Pihak Kedua diterima oleh Pihak Pertama tanpa
terlebih dahulu dengan menunjukkan kartu peserta dan
peserta dengan identitas peserta lainnya seperti KTP/SIM
kartu peserta pasien tersebut tercantum dalam daftar
disesuaikan dengan kartu identitas diri;

(2)

Pihak Kedua akan mengirimkan daftar perusahaan yang bergabung dalam kepesertaan Pihak
Kedua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pihak Pertama;

(3)

Petugas pelayanan rawat jalan harap melakukan pengecekan terhadap kartu peserta apakah
pelayanan rawat jalan dapat langsung ke dokter spesialis ataukah harus membawa surat rujukan
dari dokter umum sebelum dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis;

(4)

Pihak Kedua mengeluarkan surat jaminan untuk rawat inap atau surat jaminan untuk tindakan
pembedahan;

(5)

Surat jaminan kepada pasien yang diterbitkan Pihak Kedua harus ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang dengan stempel perusahaan Pihak Kedua;

(6)

Pihak Pertama berhak menolak penggunaan surat jaminan apabila tanda tangan dan stempel
tidak cocok dengan catatan yang ada pada Pihak Pertama;

(7)

Pihak Kedua berkewajiban memberikan contoh tanda tangan pejabat yang diberikan wewenang
menandatangani surat jaminan;

(8)

Pasien akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan, perawatan dan
pengobatan dari Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
rumah sakit Pihak Pertama;

(9)

Dalam keadaan kelas perawatan yang menjadi hak peserta pada saat itu tidak tersedia atau
penuh, dan apabila kelas satu tingkat di atasnya juga tidak tersedia, maka untuk sementara pada
peserta dapat ditempatkan dikelas satu tingkat dibawah dari haknya dengan tarif sesuai dengan
kelas yang ditempatnya tersebut. Apabila kelas perawatan yang sesuai dengan haknya telah
tersedia, maka peserta akan dipindahkan sesuai kelas yang menjadi haknya tersebut;

(10)

Apabila pasien dari Pihak Kedua memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas
kehendaknya sendiri, maka selisih biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab
pasien/peserta. Hal tersebut akan tercantum detail dalam surat jaminan yang diterbitkan oleh
Pihak Kedua. Petugas pendaftaran rawat inap akan memberitahukan Pihak Kedua untuk
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diharuskan membayar uang muka
petugas harus mencocokkan kartu
atau bila pasien belum mempunyai
peserta atau surat jaminan yang

mendapatkan surat jaminan untuk rawat inap & pasien harus menandatangani surat pernyataan
selisih biaya;
(11)

4)

Pihak Pertama dalam hal ini doter yang merawat, bersedia membantu memberikan keterangan
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit pasien kepada pejabat Pihak
Kedua untuk kepentingan perusahaan.

Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir jika kedua belah pihak
sepakat untuk mengakhiri perjanjian dan tertuang dalam kesepakatan tertulis.

5)

Pengakhiran Perjanjian
Apabila salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian ini, maka harus memberitahukan secara tertulis
tanggal dan alasan mengakhiri perjanjian ini. Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh
masing-masing pihak pada saat berakhirnya atau pemutusan perjanjian ini, maka masing-masing pihak
akan tetap bertanggung jawab kepada pihak lainnya sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

6)

7)

Penyelesaian Perselisihan
(1)

Dalam hal timbulnya perbedaan pendapat atas ini/persyaratan yang tercantum dalam perjanjian
kerjasama ini, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak, maka
keduanya bersepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan tersebut
secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tunduk pada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan serta hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;

(2)

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua
belah pihak akan menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya
mengikat kedua belah pihak yang berselisih sebagai keputusan pada tingkat pertama dan
terakhir.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

l.

Surat Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Umun Sri Pamela dengan Rumah Sakit Royal Prima tentang Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit Nomor SPKRS/14/PKS/V/2017 dan Nomor 015/PKS/RSRP/V/2017 tanggal 2 Mei 2017
(“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan RSU Sri Pamela”)
Perjanjian Pelayanan Kesehatan RSU Sri Pamela ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

Rumah Sakit Umum Sri Pamela (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Maksud dari perjanjian ini adalah dasar pelaksanaan untuk saling bekerjasama dalam penyediaan
pelayanan kesehatan;

b)

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan dengan
sebaik-baiknya serta kerjasama yang saling menguntungkan.

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama mencakup: pelayanan
gawat darurat, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, obat-obatan, penunjang medis,
perawatan penggunaan kamar bedah dan lain-lain yang diperlukan.

b)

Hak dan Kewajiban Para Pihak
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c)

4)

5)

6)

(1)

Pasien yang dikirim oleh Pihak Pertama mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan
rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan serta pelayanan gawat darurat sesuai
dengan standar/prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku dari Pihak Kedua;

(2)

Pihak Pertama mempunyai kewajiban membuat surat pengantar permintaan pelayanan
kesehatan kepada Pihak Kedua;

(3)

Pihak Kedua mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat
lanjutan, rawat inap serta pelayanan gawat darurat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
yang berlaku.

Keadaan Memaksa (Force Majeure)
(1)

Keadaan kahar (Force Majeure) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar
kekuasaan/kemampuan Para Pihak untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena
kesalahan/kelalaian Para Pihak, tetapi tidak tebatas pada peristiwa bencana alam seperti gempa
bumi, banjir, badai, angin topan dan curah hujan yang dibuktikan dengan laporan curah hujan
yang mengakibatkan jalan licin sesuai laporan tertulis, putusnya jalan jembatan ke tempat lokasi,
pemogokan umum, huru-hara, perang, peraturan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan
moneter, sehingga Pihak yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan
Surat Perjanjian ini;

(2)

Pihak yang mengalami keadaan kahar (Force Majeure) wajib mengajukan/meminta permohonan
kepada pihak lainnya secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung
jawabkan tentang telah terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) selambat-lambatnya satu
minggu atau tujuh hari kalender setelah kejadian tersebut. Apabila permohonan tersebut tidak
diajukan, maka Pihak yang bersangkutan tidak dapat mempergunakan alasan kahar dan tetap
diwajibkan melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini;

(3)

Segala kerugian yang mungkin terjadi akibat keadaan kahar (Force Majeure) menjadi tanggung
jawab masing-masing Pihak.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung mulai tanggal 2 Mei 2017 sampai
dengan 1 Mei 2019;

b)

Pemutusan perjanjian kerjasama ini dapat diajukan oleh salah satu Pihak;

c)

Jika salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus
memberikan pemberitahuan tertulis akan maksudnya ke Pihak lain, berikut alasan berhentinya perjanjian
kerjasama ini, sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal mulai pemutusan perjanjian kerjasama ini;

d)

Jika ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua saat berakhirnya
Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyelesaikan kewajibannya
dalam waktu sekurang-kurangnya 45 hari kerja setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka Para Pihak setuju terlebih dahulu
diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;

b)

Dalam hal kata sepakat tidak tercapai dengan penyelesaian sesuai ketentuan angka 5) huruf a) ini, maka
Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara hukum di Badan Arbitrase Nasional
(BANI) perwakilan Medan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia

m.

Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Prima Medica Nusantara dengan Rumah Sakit Royal Prima tentang Jasa
Pelayanan Kesehatan Nomor PT.PMN/S.Perj/12/ /2018 tanggal 1 Maret 2018 (“Perjanjian Kerjasama Pelayanan
Kesehatan Prima Medica”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Prima Medica ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Prima Medica Nusantara (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)
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secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
a)

Pihak Pertama bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua
telah menerima dan setuju untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Pertama mengenai jasa pelayanan
kesehatan;

b)

Pihak Kedua setuju untuk menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki Pihak Kedua dalam
mencapai maksud dan tujuan kerjasama dimaksud;

c)

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua untuk
memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan tindakan medis
lainnya kepada pasien berdasarkan surat rujukan (surat pengantar berobat) dari unit rumah sakit dari
poliklinik Pihak Pertama dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada pada Pihak Kedua.
3)

Pokok Perjanjian
a)

b)

Ruang Lingkup
(1)

Pihak Kedua dibenarkan memberikan pelayanan kesehatan, tidak terbatas pada
tindakan pemeriksaan dan pengobatan kepada pasien berdasarkan surat
pengantar berobat dari Pihak Pertama yang dalam hal ini Direktur PT Prima
Medica Nusantara mendelegasikan kepada dokter rumah sakit/poliklinik Pihak
Pertama;

(2)

Pelayanan kesehatan bagi pasien untuk manfaat pelayanan kesehatan yang
ditanggung oleh BPJS Kesehatan memedomani ketentuan yang berlaku pada
BPJS Kesehatan;

(3)

Apabila dibutuhkan berdasarkan indikasi medis pasien yang bersangkutan harus
dirujuk ke luar rumah sakit milik Pihak Kedua baik yang berada di dalam maupun
di luar propinsi Sumatera Utara, maka Pihak Kedua hanya dibenarkan
melakukan tindakan demikian dengan ketentuan terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Pihak Pertama;

(4)

Pelayanan perawatan dan atau pengobatan kepada pasien dilaksanakan Pihak
Kedua dengan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan sebagai berikut :
i.

Pihak Kedua tidak dibenarkan melayani pasien yang tidak membawa
surat rujukan (surat pengantar berobat) asli dari Pihak Pertama;

ii.

Dalam hal pasien membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan
segera, namun tidak membawa surat pengantar di atas karena keadaan
darurat atau karena hari libur atau karena sebab lain, maka Pihak Kedua
wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tersebut dengan
ketentuan Pihak Kedua harus segera memberikan konfirmasi kepada
Pihak Pertama;

iii.

Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis dipakai yang
dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis diberikan pada pelayanan
kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap di semua tingkatan fasilitas
kesehatan;

iv.

Daftar obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dituangkan
dalan formularium nasional dan kompendium alat kesehatan.

(5)

Setiap tindakan medis lanjutan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Para Pihak
atau tindakan khusus yang memerlukan biaya lebih dari Rp.1.000.000,- , maka
kepada Pihak Kedua diwajibkan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada
dokter Pihak Pertama yaitu pada rumah sakit yang merujuk;

(6)

Persetujuan tersebut dilampirkan pada tagihan Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama.

Kewajiban Para Pihak
(1)

Pihak Pertama sehubungan dengan surat perjanjian ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
i.
ii.

Membayar jasa pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perjanjian ini;
Memberikan persetujuan atau jawaban atas konfirmasi yang diperlukan oleh Pihak kedua
dalam melaksanakan jasa pelayanan kesehatan selambatnya 1x24 jam.
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(2)

Pihak Kedua sehubungan dengan surat perjanjian ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

4)

Memberikan pelayanan prima kepada pasien;
Memberikan pelayanan medis sesuai dengan indikasi medis pasien yang bersangkutan;
Menempatkan pasien rawat inap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak
Pertama;
Melakukan komunikasi dengan Pihak Pertama seperti yang dipersyaratkan dalam
perjanjian ini;
Bertanggung jawab secara hukum atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
pasien apabila terjadi resiko pengobatan karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua;
Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayanan medis dan
kesehatan;
Memperhatikan peraturan internal bidang kesehatan Pihak Pertama.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dengan demikian perjanjian ini akan
berakhir pada tanggal 28 Februari 2019;

b)

Surat perjanjian kerjasama ini hanya dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak
dengan ketentuan sebagai berikut :
i.
ii.
iii.

5)

6)

Salah satu pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu
kerjasama paling lama satu bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian
ini;
Atas permohonan Pihak Kedua dimaksud, Pihak Pertama akan memberikan
jawaban tertulis atas permohonan tersebut;
Tidak terpenuhinya jangka waktu tersebut, tidak dapat diartikan bahwa perjanjian
ini diperpanjang dengan sendirinya.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Pihak
Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya surat
perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah;

b)

Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah
terlewati tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila Para Pihak telah sepakat bahwa
musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk
domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan;

c)

Selama proses musyawarah masih berlangsung, Pihak Kedua atau Pihak Pertama tidak
diperkenankan menghentikan kewajibannya.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

n.

Perjanjian Kerjasama antara PT Sumber Cipta Multiniaga dengan Rumah Sakit Royal Prima Medan tentang
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Nomor 002/PKS/RSRP/II/2017 tanggal 1 Februari 2017
(“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Sumber Cipta”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Sumber Cipta ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Sumber Cipta Multiniaga (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua yang dengan ini menerima penunjukan sebagai pemberi pelayanan
kesehatan bagi peserta PT Sumber Cipta Multiniaga yang memiliki fasilitas kepesertaan BPJS Kesehatan dengan
tunduk dan taat pada ketentuan aturan BPJS Kesehatan dan aturan dalam perjanjian ini.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup dan Prosedur Pelayanan
(1)
(2)

Rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan;
UGD sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
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b)

c)

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Peserta Pihak Pertama berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai
dengan indikasi medis dan aturan BPJS Kesehatan;

(2)

Pihak
Pertama
berhak
mendapatkan
tanggapan
dari
Pihak
Kedua
atas
saran/usulan/complain/keluhan yang disampaikan Pihak Pertama sehubungan dengan
pelaksanaan perjanjian ini oleh Pihak Kedua dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya
complain/keluhan dari Pihak Pertama;

(3)

Pihak Pertama berhak mendapatkan kualitas obat terbaik dari pelayanan medis Pihak Kedua;

(4)

Pihak Pertama berhak mendapatkan akses pelayanan dengan maksimal dan cepat bagi peserta
Pihak Pertama sesuai pelayanan medis yang dibutuhkan;

(5)

Pihak Pertama berkewajiban memenuhi pembayaran atas selisih biaya pelayanan kesehatan,
sepanjang seluruh ketentuan dalam perjanjian ini dipenuhi oleh Pihak Kedua;

(6)

Pihak Pertama berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua setiap kali
terdapat perubahan yang terjadi dalam hal : (i) Pihak Pertama pindah alamat/ domisili usaha; (ii)
lingkup pelayanan kesehatan yang berubah.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas selisih biaya pelayanan kesehatan bagi
peserta Pihak Pertama yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sepanjang seluruh ketentuan
dalam perjanjian ini dipenuhi oleh Pihak Kedua;

(2)

Pihak Kedua wajib mengusahakan akses pelayanan maksimal dan cepat bagi peserta Pihak
Pertama;

(3)

Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada peserta Pihak
Pertama sesuai dengan kemampuan dan fasilitas rumah sakit dengan menjamin bahwa
pengobatan dan perawatan kesehatan yang diberikan kepada karyawan Pihak Pertama dan
keluarga adalah :
-

4)

5)

Berdasarkan standar praktisi medis yang berlaku di Departemen Kesehatan RI;
Berdasarkan diagnosis uang menjadi sebab utama diperlukannya perawatan kesehatan
yang bersangkutan;
Menjamin kualitas pemberian obat kepada peserta Pihak Pertama;
Berdasarkan standar pelayanan BPJS Kesehatan;
Berdasarkan aturan dalam kesepakatan ini.

(4)

Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan kepada Pihak Pertama tagihan selisih biaya
pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta setiap saat pada bulan yang sedang
berjalan dengan melampirkan kwitansi/perincian biaya perawatan dan lampiran medis secara
tertulis berupa resume medis pada saat peserta telah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan
Pihak Pertama;

(5)

Pihak Kedua berkewajiban untuk menjamin kerahasiaan informasi medis Pihak Kedua kepada
peserta apa yang dimaksud dalam perjanjian ini kecuali (i) atas persetujuan tertulis dari Pihak
Pertama; (ii) data tersebut sudah merupakan informasi milik umum dan sudah dibuka kepada
umum oleh Pihak Pertama; (iii) harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

(6)

Pihak Kedua dilarang memungut biaya apapun secara langsung kepada peserta Pihak Pertama.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai 1 Februari 2017 sampai
dengan 31 Januari 2019;

b)

Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat memutuskan perjanjian ini dikarenakan kelalaian atau wanprestasi
salah satu pihak dengan menyampaikannya secara tertulis kepada pihak lain minimal 30 hari sebelum
tanggal berakhirnya perjanjian yang diinginkan;

c)

Berakhirnya perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban Para Pihak untuk melaksanakan kewajibankewajibannya yang belum terpenuhi yang tercantum dalam perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Bilamana terdapat perselisihan atau perbedaan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
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b)

6)

Apabila setelah 3 bulan terhitung sejak perselisihan ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat
tidak ada kata sepakat maka mengenai perjanjian ini dan semua akibatnya, para pihak memilih
penyelesaian perselisihan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Medan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

o.

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara PT Pertamina Bina Medika dengan RSU Royal Prima Nomor
0863/A0000/2017-S0 dan Nomor 27/PKS/RSRP/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 (“Perjanjian Kerjasama Pelayanan
Kesehatan Pertamina Bina Medika”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Pertamina Bina Medika ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Pertamina Bina Medika (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Pihak Pertama memerlukan jasa Pihak Kedua untuk menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan
pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Pihak Pertama;

b)

Pihak Kedua sanggup dan bersedia menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan
yang dimaksud sesuai kemampuan dan fasilitas yang dimiliki Pihak Kedua;

c)

Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelayanan kesehatan
dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini.

Pokok Perjanjian
a)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pihak Kedua menyediakan fasilitas dalam rangka pelayanan kesehatan untuk kepentingan Pihak Pertama,
mencakup penyediaan:
(1)

Fasilitas rawat inap, berupa rumah perawatan serta fasilitas penunjang dengan pelayanan
dengan pemberian obat-obatan mengacu pada DOFP/DOBA/DOS yang disepakati;

(2)

Fasilitas rawat jalan, berupa poliklinik umum dan poliklinik, spesialis serta unit-unit lainnya, yang
memberikan pelayanan setiap hari kerja (sesuai jadwal dokter spesialis) dengan pemberian obatobatan mengacu pada DOFP/DOBA/DOS yang disepakati.

Fasilitas gawat darurat dengan pelayanan 24 jam setiap hari, yang juga memberikan pelayanan kesehatan
di luar jadwal kerja poliklinik spesialis dengan pemberian obat-obatan mengacu pada DOFP/DOBA/DOS
yang disepakati.
b)

c)

Ruang Lingkup Pelayanan
(1)

Pihak Pertama menugaskan kepada Pihak Kedua menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi
peserta Pihak Pertama berdasarkan Sistem Managed Care (pelayanan komprhensif dan
berjenjang) dengan fasilitas;

(2)

Peserta Pihak Pertama berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan efektif
yang diselenggarakan secara profesional dan efisien oleh Pihak Kedua secara konsisten dan
berkelanjutan;

(3)

Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan harus mengikuti prosedur pelayanan kesehatan
yang telah disepakati Para Pihak.

Tanggung Jawab Hukum
(1)

Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan kegiatan
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta oleh Pihak Kedua atau Pihak Lain yang
ditunjuk loleh Pihak Kedua;
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(2)

d)

e)

Pihak Pertama bertanggung jawab atas resume medis yang diberikan oleh Pihak Kedua dan
menyatakan Pihak Pertama telah mendapatkan ijin dari peserta Pihak Pertama untuk meminta
dan atau menerima keterangan medis baik secara lisan maupun tertulis dari Pihak Kedua
mengenai kesehatan peserta Pihak Pertama dan untuk itu Pihak Pertama akan bertanggung
jawab penuh serta membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan hukum dari peserta Pihak
Pertama atas keterangan medis yang telah disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Para Pihak
(1)

Pihak Pertama berhak melakukan pengawasan dan atau memberikan teguran terhadap
pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan secara tidak layak/tidak memadai
melalui Pihak Pertama atau petugas yang ditunjuknya;

(2)

Pihak Pertama dan atau orang-orang yang dijamin pelayanan kesehatannya berkewajiban untuk
mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di fasilitas kesehatan yang diselenggarakan Pihak
Kedua;

(3)

Pihak Kedua berhak menolak pasien yang mengaku peserta Pihak Pertama apabila yang
bersangkutan tidak tercantum atau tidak sesuai dengan data resmi yang dikeluarkan/ditetapkan
oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama tidak berkewajiban menanggung dan menjamin
pembiayaannya;

(4)

Atas permintaan Pihak Pertama, Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan hasil
pemeriksaan dan atau pengobatan terhadap peserta dari Pihak Pertama yang menjadi pasien di
fasilitas kesehatan Pihak Kedua dan bila diperlukan membahas kasus tersebut dalam pertemuan
case review dengan dokter keluarga Pihak Kedua.

Keadaan Kahar (Force Majeure)
(1)

Salah satu pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lain apabila tidak dapat memenuhi
sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian ini, dikarenakan (Force Majeure).

(2)

Hal-hal yang termaksud (Force Majeure) adalah peristiwa-peristiwa yang timbul di luar kekuasaan
para pihak antara lain :
i.
ii.

4)

Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
Perang, huru-hara, peraturan pemerinta dan epidemic yang secara kerseluruhan ada
hubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini.

(3)

Apabila terjadi (Force Majeure) yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pihak lain
secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah terjadinya force majeure
disertai bukti-bukti secara sah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang;

(4)

Apabila dalam waktu 7 hari kerja sebagaimana dimaksud pada Huruf e) 3) ini terlampaui maka
force majeure yang terjadi dianggap tidak pernah ada;

(5)

Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan, pihak lainnya akan melakukan pemeriksaan
terlebih dahulu dan selanjutnya pihak yang lain akan menyetujui atau menolak secara tertulis
force majeure itu dalam waktu 7 hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan hal tersebut;

(6)

Apabila dalam waktu 7 hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan oleh pihak yang
bersangkutan kepada pihak yang lain tentang force majeure tersebut atau pihak yang lain
belum/tidak memberitahukan jawabannya, maka pihak yang lain dianggap menyetujui force
majeure tersebut.

Jangka Waktu
Perjanjian ini disepakati berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 9
Juli 2018 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak ada pemberitahuan dari salah satu pihak.

5)

Pemutusan Perjanjian
a)

Para Pihak sepakat untuk melepaskan diri dari ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata;

b)

Para Pihak berhak sewaktu-waktu mengajukan pemutusan perjanjian karena sebab apapun dengan
pemberitahuan kepada pihak lain secara tertulis selambatnya 1 bulan sebelumnya;

c)

Pemutusan perjanjian tersebut tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul sebelum pemutusan
perjanjian yang dimiliki oleh Para Pihak oleh karenanya dapat dituntut pemenuhannya oleh masingmasing Pihak.
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6)

7)

Penyelesaian Perselisihan
a)

Setiap perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara
musyawarah untuk mufakat.

b)

Apabil cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk memilih
tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

p.

Perjanjian Kerjasama antara PT Swarnadwipa Serdangdjaja dengan Rumah Sakit Royal Prima Medan tentang
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Nomor 007/EXT/RSRP/II/2017 tanggal 1 Februari 2017
(“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Swarnadwipa”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Swarnadwipa ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Swarnadwipa Serdangdjaja (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua yang dengan ini menerima penunjukan sebagai pemberi pelayanan
kesehatan bagi peserta PT Swarnadwipa Serdangdjaja yang memiliki fasilitas kepesertaan BPJS Kesehatan
dengan tunduk dan taat pada ketentuan aturan BPJS Kesehatan dan aturan dalam perjanjian ini.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup Pelayanan
(1)
(2)

b)

Rawat jalan dan rawat inap seusai dengan ketentuan BPJS Kesehatan;
UGD sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

c)

(1)

Peserta Pihak Pertama berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai
dengan indikasi medis dan aturan BPJS Kesehatan;

(2)

Pihak Pertama berhak mendapatkan tanggapan dari Pihak Kedua atas saran/usulan/complain/
keluhan yang disampaikan Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini oleh
Pihak Kedua dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya complain/keluhan dari Pihak Pertama;

(3)

Pihak Pertama berhak mendapatkan kualitas obat terbaik dari pelayanan medis Pihak Kedua;

(4)

Pihak Pertama berhak mendapatkan akses pelayanan dengan maksimal dan cepat bagi peserta
Pihak Pertama sesuai pelayanan medis yang dibutuhkan;

(5)

Pihak Pertama berkewajiban memenuhi pembayaran atas selisih biaya pelayanan kesehatan,
sepanjang seluruh ketentuan dalam perjanjian ini dipenuhi Pihak Kedua;

(6)

Pihak Pertama berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua setiap kali
terdapat perubahan yang terjadi dalam hal : (i) Pihak Pertama pindah lamat/ domisili usaha; (ii)
Lingkup pelayanan kesehatan yang berubah.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas selisih biaya pelayanan kesehatan bagi
peserta Pihak Pertama yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sepanjang seluruh ketentuan
dalam perjanjian ini dipenuhi oleh Pihak Kedua;

(2)

Pihak Kedua wajib mengusahakan akses pelayanan maksimal dan cepat bagi peserta Pihak
Pertama;

(3)

Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada peserta Pihak
Pertama sesuai dengan kemampuan dan fasilitas rumah sakit dengan menjamin bahwa
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pengobatan dan perawatan kesehatan yang diberikan kepada karyawan Pihak Pertama dan
keluarga adalah :
-

4)

5)

6)

Berdasarkan standar praktisi medis yang berlaku di Departemen Kesehatan Republik
Indonesia;
Berdasarkan diagnosis yang menjadi sebab utama diperlukannya perawatan kesehatan
yang bersangkutan;
Menjamin kualitas pemberian obat kepada peserta Pihak Pertama;
Berdasarkan standar pelayanan BPJS Kesehatan;
Berdasarkan aturan dalam kesepakatan ini.

(4)

Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan kepada Pihak Pertama tagihan selisih biaya
pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta setiap saat pada bulan yang sedang
berjalan dengan melampirkan kwitansi/perincian biaya perawatan dan lampiran medis secara
tertulis berupa resume medis pada saat peserta telah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan
Pihak Pertama;

(5)

Pihak Kedua berkewajiban untuk menjamin kerahasiaan informasi medis Pihak Kedua kepada
peserta, apa yang dimaksud dalam perjanjian ini kecuali (i) atas persetujuan tertulis dari Pihak
Pertama; (ii) data tersebut sudah merupakan informasi milik umum dan sudah dibuka kepada
umum oleh Pihak Pertama; (iii) harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

(6)

Pihak kedua dilarang memungut biaya apapun secara langsung kepada peserta Pihak Pertama.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;

b)

Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat memutuskan perjanjian ini dikarenakan kelalaian atau wanprestasi
salah satu pihak dengan menyampaikannya secara tertulis kepada pihak lain minimal 30 hari sebelum
tanggal berakhirnya perjanjian yang diinginkan;

c)

Berakhirnya perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban Para Pihak untuk melaksanakan kewajibankewajibannya yang belum terpenuhi yang tercantum dalam perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Bilamana terdapat perselisihan atau perbedaan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

b)

Apabila setelah 3 bulan terhitung sejak perselisihan ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat
tidak ada kata sepakat maka mengenai perjanjian ini dan semua akibatnya, Para Pihak memilih
penyelesaian perselisihan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

q.

Perjanjian Kerjasama antara Asean International Hotel (Radisson Medan) dengan Rumah Sakit Royal Prima Medan
Nomor 26/PKS/RSRP/VII/2017 tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Inap/Rawat Jalan Bagi Pegawai dan Keluarga
Asean International Hotel (Radisson Medan) tanggal 21 Juli 2017 (“Perjanjian Kerjasama Rawat Inap Asean
Internasional”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Swarnadwipa ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Aiho Indah Medan (Asean International Hotel/ Radisson Medan) (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua yang dengan ini menerima penunjukan sebagai pemberi pelayanan
kesehatan bagi peserta PT Swarnadwipa Serdangdjaja yang memiliki fasilitas kepesertaan BPJS Kesehatan
dengan tunduk dan taat pada ketentuan aturan BPJS Kesehatan dan aturan dalam perjanjian ini.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
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b)

(1)

Pihak Pertama wajib memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua
dalam hal pelayanan kesehatan terhadap pasien;

(2)

Pihak Pertama berhak untuk melakukan verifikasi atas tagihan Pihak Kedua;

(3)

Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan
oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pihak
Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua berhak untuk memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari Pihak
Pertama sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama;

(2)

Pihak Kedua berhak untuk memperoleh biaya pemeriksaan (biaya perawatan/tindakan/operasi)
terhadap peserta yang dirujuki dengan melampirkan kwitansi dan bukti-bukti perawatan.

(3)

Pihak Kedua berkewajiban untuk :
i.

Memberikan segala fasilitas dan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan yang
tepat kepada peserta;
Pemeriksaan penunjang serta segala tindakan yang dibutuhkan peserta yang bersifat
kausatif dan rasional serta sesuai dengan diagnose penyakit peserta;
Menyediakan obat yang dibutuhkan peserta tanpa pengecualian, walaupun obat yang
dibutuhkan peserta tidak tersedia di apotik Pihak Kedua;
Komposisi pemberian obat adalah mengutamakan obat generik, namun jika memerlukan
obat di luar generik dapat dikonfirmasikan ke Pihak Pertama;
Mencantumkan diagnosa penyakit dan indikasi penyakit/keluhan peserta pada resume
medis secara jelas dan lengkap;
Merujuk peserta ke rumah sakit yang bukan provider Pihak Pertama yang berada dalam
wilayah yang sama dengan wilayah Pihak Kedua yang mempunyai fasilitas dan
kemampuan untuk melakukan perawatn/tindakan/operasi;
Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan peserta setiap bulan kepada Pihak
Pertama.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

c)

(4)

Setiap peserta yang akan dirujuk ke Rumah Sakit lain, terlebih dahulu menginformasi dan
mengkonsultasikan kepada Pihak Pertama untuk mendapat persetujuan;

(5)

Pihak Kedua wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pihak Pertama apabila ada
peserta yang memerlukan pemeriksaan dengan tarif tindakan diatas atau sama dengan
Rp.1.000.000 per tindakan atau apabila memerlukan pemakaian obat/alat medis habis pakai
diatas atau sama dengan Rp.500.000 per satuan.

Sanksi
(1)

Dalam hal Pihak Kedua atau doter yang berpraktek di Pihak Kedua terbukti secara nyata
melakukan hal-hal sebagai berikut :
i.
ii.
iii.

d)

Tidak melayani sesuai dengan kewajibannya sebagai provider dan atau
Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan
haknya;
Memungut biaya tambahan kepada peserta, yang melanggar ketentuan.

(2)

Dalam hal Pihak Kedua atau dokter yang bekerja atau berpraktek di Pihak Kedua melakukan
tindakan atau kesalahan atau malpraktek yang dibuktikan secara hukum dan menimbulkan
kerugian bagi peserta sehingga mengakibatkan peserta menuntut Pihak Kedua dan/atau Pihak
Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengganti kerugian dan menghadapi tuntutan yang diajukan
peserta;

(3)

Dalam hal Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya meskipun tagihan
Pihak Kedua telah dinyatakan lengkap dan sah, maka Pihak Kedua berhak mengenakan sanksi
berupa denda sebesar 1 permil dan maksimal 1% perbulan dari tagihan yang belum dilunasi;

(4)

Pihak Pertama berhak menangguhkan pembayaran kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua
melakukan pembatalan secara sepihak yang tidak memenuhi mekanisme.

Jaminan Hukum
1)

Kedua belah pihak menjamin bahwa perjanjian ini ditandatangani oleh pejabat yang sah bertindak
secara hukum untuk mewakili menandatangani dokumen ini;
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2)

4)

Pihak yang melanggar ketentuan tersebut dengan ini membebaskan pihak lainnya dari segala
tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun dan wajib membayar segala kerugian yang
mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian ini.

Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diperpanjang
apabila kedua belah pihak menginginkannya.

5)

6)

7)

Pemutusan Perjanjian Kerjasama
a)

Pihak Pertama dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak bilamana Pihak Kedua melakukan
pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan;

b)

Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya waktu
perjanjian, salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30
hari sebelum berakhirnya perjanjian ini;

c)

Pemutusan perjanjian kerjasama tidak akan mengurangi hak kedua belah pihak yang telah dilakukan
sebelum pemutusan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai dengan kerjasama ini.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Setiap perselisihan tyang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, Para Pihak bersepakat untuk pertama
kalinya menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu
60 hari setelah salah satu pihak menerima pemberitahuan dari pihak lainnya mengenai adanya
perselisihan atau perbedaan tersebut;

b)

Apabila Para Pihak belum mencapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI).

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

r.

Perjanjian Kerjasama Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta antara PT Asuransi Ramayana, Tbk dengan
Rumah Sakit Royal Prima Medan Nomor 033/DIR-PKS/II/2017 dan Nomor 008/PKS/RSRP/II/2017 tanggal 1 Maret
2017 (“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Ramayana”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Ramayana ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Asuransi Ramayana, Tbk (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Pihak Pertama bermaksud untuk bekerja sama dengan Pihak Kedua untuk mendapatkan pelayanan
perawatan kesehatan dan pengobatan bagi peserta asuransi Pihak Pertama;

b)

Pihak Kedua bersedia dan menyatakan sanggup untuk bekerja sama dengan Pihak Pertama dengan
segala fasilitasnya untuk memberikan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan kepada peserta
asuransi Pihak Pertama.

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup
(1)

Pihak Kedua berkewajiban memberikan fasilitas pelayanan perawatan kesehatan dan
pengobatan rawat inap rawat jalan, perawatan gigi, persalinan kepada peserta asuransi Pihak
Pertama sesuai dengan kartu peserta asuransi yang diterbitkan oleh Pihak Pertama;

(2)

Bahwa ruang lingkup di atas tidak mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan berdasarkan
biaya yang lazim, layak dan wajar (usual & reasonable/ UCR) serta sadar mutu dan prosedur
(PTO), sehingga dalam pelaksanaannya Pihak Kedua akan selalu menjalankan upaya paling
optimal dalam mengendalikan biaya;
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(3)
b)

Kelas perawatan dan fasilitas lainnya yang menjadi hak dari peserta asuransi Pihak Pertama
tercantum dalam kartu peserta.

Tugas dan Kewajiban
(1)

Pihak Kedua berkewajiban menjamin bahwa pelayanan dan/atau perawatan medis yang diberikan
kepada peserta asuransi Pihak Pertama adalah (i) konsisten dengan diagnosa dan prosedur
pelayanan medis yang lazim untuk penyakit atau cidera yang membutuhkan pelayanan rawat inap
& rawat jalan; (ii) sesuai dengan standar praktisi medis yang berlaku (Kementerian Kesehatan RI);
(iii) tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh peserta asuransi Pihak Pertama atau oknum
Pihak Kedua;

(2)

Pihak Kedua berkewajiban mengambil semua tindakan yang sepantasnya mencegah
penyalahgunaan dari limit santunan dan/atau fasilitas kredit, seperti namun tidak terbatas pada
hal-hal :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

4)

5)

Permintaan peserta asuransi Pihak Pertama untuk mengubah tanggal pemeriksaan
dan/atau perawatan ataupun diagnosa penyakit;
Permintaan pelayanan medis seperti pemeriksaan laboratorium atau penunjang
diagnostik lain yang tidak diperlukan secara medis;
Permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah limit santunan untuk
pelayanan yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera
pada kartu peserta asuransi Pihak Pertama;
Pihak Kedua wajib memperhatikan daftar pengecualian yang merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan dari perjanjian ini;
Dalam hal Pihak Pertama membutuhkan laporan medis peserta asuransinya dari Pihak
Kedua, Pihak Pertama menjamin bahwa telah memiliki otorisasi dari peserta asuransinya
untuk memperoleh laporan medisnya dari Pihak Kedua.

(3)

Pihak Kedua bertanggung jawab dan menjamin atas kebenaran keterangan medis peserta
asuransi Pihak Pertama yang pertama kali diterima oleh Pihak Pertama yang
dituangkan/dinyatakan oleh Pihak Kedua dalam formulir perawatan medis setelah pasien
meninggalkan rumah sakit, serta Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan dalam
bentuk apapun dari Pihak Kedua atau pihak manapun atas kesalahan atau kelalaian dalam
pengisian formulir perawatan medis;

(4)

Pihak Kedua berkewajiban mengetahui jumlah biaya santunan peserta asuransi Pihak Pertama
baik untuk rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi dan persalinan yang ada pada hasil Admedika
dan untuk itu apabila terjadi kelebihan antara jumlah santunan dengan jumlah biaya
perawatan/pengobatan yang telah dilakukan, dan/atau terdapat biaya yang tidak mendapat
penggantian dari Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib secara langsung menagih atas
kekurangan biaya tersebut kepada Peserta Asuransi (pasien) seleum pasien meninggalkan
rumah sakit Pihak Kedua;

(5)

Apabila Pihak Kedua melalaikan kewajibannya maka Pihak Pertama berhak untuk terlebih dahulu
memeriksa tagihan-tagihan Pihak Kedua akibat pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan
yang telah dilakukan di rumah sakit Pihak Kedua kepada peserta asuransi Pihak Pertama;

(6)

Apabila Pihak Kedua memberikan pelayanan yang dikecualikan oleh Pihak Pertama maka Pihak
Pertama berhak untuk tidak melunasi semua tagihan yang diberikan.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat
diakhiri sewaktu-waktu atau diadakan perubahan-perubahan berdasarkan persetujuan Para Pihak;

b)

Apabila jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud diatas berakhir dan tidak ada Pihak yang
bermaksud mengakhiri perjanjian ini maka Para Pihak sepakat bahwa setiap tanggal berakhirnya
perjanjian ini akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu yang sama;

c)

Pihak yang menginginkan berakhirnya perjanjian kerja sama ini atau mengadakan perubahan-perubahan
berkewajiban menyampaikan kepada pihak lainnya selambatnya 60 hari sebelum tanggal berakhirnya
perjanjian atau tanggal dimulainya perubahan-perubahan yang dikehendaki.

Penyelesaian Perselisihan
Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini terdapat perselisihan/ perbedaan pendapat, maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikan perselisihan/perbedaan pendapat secara musyawarah untuk mufakat, tetapi dalam hal
mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan/perbedaan pendapat melalui
Pengadilan Negeri tempat termohon.

6)

Hukum Yang Berlaku
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Hukum Negara Republik Indonesia.

s.

Kesepakatan Kerjasama Atas Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor 21/GAN/PT6/HOSP-DEC/2016 tanggal 1 Juli 2016
antara PT Prima Sarana Jasa dengan Rumah Sakit Royal Prima (“Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan
Prima Sarana Jasa”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Prima Sarana Jasa ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Prima Sarana Jasa (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Para Pihak dengan itikad baik, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan maupun tekanan
dari pihak manapun, Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian ini atas jasa pelayanan kesehatan
dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

3)

Pokok Perjanjian
a)

b)

c)

Bentuk dan Lingkup Kerjasama
(1)

Pihak Pertama setuju untuk bekerja sama dengan menunjuk Pihak Kedua selaku rumah sakit
rujukan untuk memberikan jasa pelayanan medis bagi para anggota program jasa pelayanan
medis yang dikelola oleh Pihak Pertama dan selanjutnya Pihak Kedua setuju dan bersedia
menerima penunjukan tersebut;

(2)

Dalam hubungannya dengan keinginan Para Pihak untuk mewujudkan suatu upaya jasa
pelayanan medis yang optimal dan kerja sama yang terkoordinasi dengan baik, maka apabila
dipandang perlu sesuai kepentingan dan pertimbangan medis yang mendesak, Pihak Pertama
akan melakukan evaluasi medis bagi anggota yang dirawat di rumah sakit Pihak Kedua;

(3)

Dalam hal evaluasi medis atas anggota yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak
Kedua akan memberikan kepada Pihak Pertama keseluruhan informasi terkini mengenai
keterangan diri dan status medis dari anggota termaksud untuk memperlancar proses evaluasi
medis termaksud.

Tanggung Jawab Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyediakan semua fasilitas kesehatan yang diperlukan
termasuk dokter, perawat serta petugas penyedia jasa kesehatan yang diperlukan sesuai dengan
maksud perjanjian ini;

(2)

Pihak Kedua bertanggung jawab untuk memastikan serta menjamin bahwa semua rumah sakit
termasuk fasilitas yang terdapat di rumah sakit dan dokter, perawat serta personil yang
dipekerjakan olehnya mempunyai kualifikasi, lisensi, ijin dan berwenang sesuai hukum dan
peraturan yang berlaku (termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi medis)
di Indonesia untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayan kesehatan/petugas medis dan akan
menjaga keberlakuan lisensi, ijin selama jasa-jasa tersebut disediakan. Jika diminta, Pihak Kedua
harus menyerahkan salinan lisensi dan ijin kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua akan
memberitahukan kepada Pihak Pertama secara serta merta bila terdapat perubahan atas
keberlakuan lisensi dan ijin atau pembatalan atas lisensi dan ijin atau adanya tindakan disipliner
yang dikenakan kepada Pihak Pertama;

(3)

Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada anggota sesuai dengan standar
profesional yang berlaku di industri pelayanan kesehatan pada umumnya.

Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Pihak Pertama akan berusaha untuk memberikan jawaban secepat mungkin setelah diterimanya
konfirmasi permintaan pelayanan medis bagi anggotanya kepada Pihak Kedua;

(2)

Pihak Pertama akan memberikan informasi mengenai keterangan diri serta status medis terkini
yang dimilki oleh Pihak Pertama atas diri anggotanya yang dirujuk ke rumah sakit Pihak Kedua;

(3)

Atas diperolehnya konfimasi dari Pihak Kedua mengenai diterimanya rujukan pelayanan medis
untuk anggota, maka Pihak pertama akan menerbitkan surat jaminan dengan suatu jumlah
jaminan atas biaya pelayanan medis serta biaya terkait lainnya yang timbul sebagai akibat
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diberikannya jasa pelayanan medis oleh Pihak Kedua kepada anggota, sesuai dengan manfaat
medis anggota berdasarkan peraturan perusahaan. Surat Jaminan mana akan diberikan dalam
bentuk formulir baku;
(4)
d)

e)

f)

Pihak Pertama memberikan jaminan akan kepastian bahwa Pihak Kedua dalam hal ini dapat
menghubungi assistance centre setiap saat.

Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua wajib untuk memperoleh konfirmasi dan ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak
Pertama sebelum memberikan jasa pelayanan medis yang diperlukan oleh anggota. Namun atas
dasar alasan kedaruratan medis Pihak Kedua dapat terlebih dahulu memberikan jasa pelayanan
medis sebagaimana mestinya kepada anggota dan kemudian segera memberitahu kepada Pihak
Pertama;

(2)

Pihak Kedua wajib untuk memastikan bahwa pasien adalah orang yang berhak untuk
mendapatkan pelayanan perawatan dengan terlebih dahulu memeriksa dan mecocokkan kartu
anggota yang dimilikinya dengan identitas resmi pasien (KTP);

(3)

Pihak Kedua bersedia untuk memberikan upaya pelayanan medis yang maksimal kepada para
anggota;

(4)

Pihak Kedua bersedia untuk memberikan resume medis tertulis atas anggota yang mendapatkan
pelayanan medis rawat jalan maupun rawat inap;

(5)

Untuk kepentingan anggota, apabila diminta/diperlukan oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua
bersedia untuk memberikan keterangan medis secara lisan;

(6)

Pihak Kedua wajib untuk memberikan informasi bagi Pihak Pertama mengenai alamat, nomor
telepon, email dan nomor faksimili di rumah sakit Pihak Kedua yang dapat dihubungi setiap saat
dengan cara mengisi secara lengkap formulir isian baku serta segera menginformasikan atas
setiap perubahan yang terjadi;

(7)

Untuk kepentingan referensi administratif dalam rangka menunjang kelancaran proses
pelaksanaan kerjasama ini, maka pada saat penandatanganan perjanjian ini Pihak Kedua wajib
untuk menyerahkan daftar tarif yang berlaku pada rumah sakit Pihak Kedua;

(8)

Para Pihak sepakat bahwa perubahan tarif yang diikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama baru akan diberlakukan secepat-cepatnya dalam waktu 3 bulan setelah tanggal
diterimanya persetujuan atas perubahan tarif termaksud secara tertulis dari Pihak Pertama.

Pelayanan Medis
(1)

Bahwa dalam menjalankan kewajibannya selaku pemberi jasa pelayanan medis maka Pihak
Kedua berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan, khusus dan terbatas kepada Anggota
yang memegang kartu anggota yang diterbitkan oleh Pihak Pertama; dan kepada perseorangan,
bagi para karyawan perusahaan yang berkepentingan, serta bagi para pemegang/perserta polis
perusahaan asuransi;

(2)

Para Pihak juga sepakat, bahwa apabila karena satu dan lain hal yang berkaitan dengan alasan
sepihak, ternyata Pihak Kedua menolak untuk menangani suatu kasus medis dan/atau tidak
dapat memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada Anggota, maka Pihak Pertama dapat
merujukkan kasus medis termaksud kepada pemberi jasa pelayanan medis yang lain.

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan
(1)

Pihak Pertama akan melunasi biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua
kepada anggota, dengan mengacu kepada ketentuan mengenai batas anggaran biaya pelayanan
medis yang tertulis dan telah ditetapkan dalam Surat Jaminan yang diterbitkan oleh Pihak
Pertama;

(2)

Pihak Kedua menjamin bahwa keseluruhan tagihan biaya pelayanan medis yang dibuat dan
dikirimkan kepada Pihak Pertama, adalah dihitung berdasarkan tarif biaya rumah sakit Pihak
Kedua yang telah disampaikan sebelumnya kepada Pihak Pertama;

(3)

Pihak Kedua berkewajiban mengirimkan tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak
Kedua kepada anggota yang dijaminkan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 15 hari setelah
anggota selesai mendapatkan pelayanan medis Rawat Inap (sejak Anggota pulang dari rumah
sakit Pihak Kedua) dan/atau 15 hari sejak anggota mendapatkan pelayanan medis rawat jalan;

(4)

Memperhatikan dan mengacu pada kesepakatan yang telah diadakan sebelumnya antara Pihak
Pertama selaku perusahaan penjamin Anggota, maka Para Pihak sepakat untuk menetapkan
bahwa Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban untuk membayar keseluruhan biaya perawatan
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dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada anggota Pihak Pertama
apabila tagihan biaya perawatan dan/atau pelayanan termaksud diserahkan kepada Pihak
Pertama melampaui masa 30 hari setelah selesainya pemberian perawatan dan/atau pelayanan
medis kepada Anggota;

g)

h)

(5)

Pihak Pertama akan melunasi tagihan biaya pelayanan medis kepada Pihak Kedua dalam waktu
45 hari, atas pelayanan medis rawat inap, dan akan melunasi dalam waktu 45 hari atas
pelayanan medis rawat jalan, setelah diterimanya tagihan termaksud;

(6)

Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama berhak untuk menunda pembayaran jasa pelayanan
kesehatan kepada Pihak Kedua, apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian berikut ini:
i.

Terdapat kesalahan dalam satu atau lebih dokumen penagihan dan Pihak Pertama
tidak/belum menerima dokumen penagihan yang menurut pendapat Pihak Pertama
benar;

ii.

Dokumen penagihan dari Pihak Kedua diterima oleh Pihak Pertama tidak/belum lengkap.

Ganti Rugi
(1)

Para Pihak setuju mengganti rugi dan membebaskan satu sama lain dari kerugian dari dan
terhadap klaim, permintaan, tindakan, penyebab tindakan, kerusakan, kerugian, biaya, kewajiban
atau beban apapun yang dikeluarkan oleh Pihak lainnya sebagai akibat dari klaim oleh pihak
ketiga (termasuk anggota) yang timbul dari segala wanprestasi atau pelanggaran dari ketentuan
atau ketetapan dalam perjanjian ini atau kelalaian atau kesengajaan dari Pihak tersebut atau
petugas, pegawai, agen atau subkontraktornya;

(2)

Tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya atas segala kerugian
secara tidak langsung yang diderita oleh Pihak lainnya yang timbul dari perjanjian ini.

Perubahan Syarat-Syarat Perjanjian
Sebagai akibat dari kemungkinan perkembangan laju kegiatan usaha secara umum di negara Republik
Indonesia, yang kiranya akan berdampak terhadap kegiatan operasional kerja sama pelayanan medis ini
dikemudian hari, maka Para Pihak menyadari dengan sepenuhnya akan kemungkinan munculnya
permasalahan yang secara administratif belum diatur dalam syarat-syarat yang tertulis pada pasal-pasal
diatas sehingga karenanya Para Pihak sepakat bahwa apabila dikehendaki bersama oleh Pihak Pertama
dan Pihak Kedua, maka atas perjanjian ini akan dilakukan perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat
kesepakatan seperlunya sesuai kebutuhan dan kepentingan operasional kegiatan kerja sama pelayanan
medis ini.

i)

Keadaan Kahar
(1)

Yang dimaksud dalam keadaan kahar (force majeure) adalah peristiwa sebagai berikut:
i.

Bencana alam termasuk gempa bumi, tanah longsor, banjir, petir dan kebakaran;

ii.

Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan
ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk
dapat memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini.

(2)

Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure), Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak
Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sejak terjadinya keadaan kahar
(force majeure) disertai bukti-bukti yang sah;

(3)

Apabila jangka waktu 7 hari sebagaimana dimaksud Huruf i) angka (2) ini terlampaui maka
keadaan kahar (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;

(4)

Atas Pemberitahuan Pihak Kedua, Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu
atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan kahar (force majeure) dalam angka 7 hari sejak
diterimanya surat pemberitahuan tersebut;

(5)

Setelah Pihak Pertama melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud Angka
3) i) (4) ini, Pihak Pertama mempunyai waktu 7 hari untuk memeriksa jawaban menyetujui atau
menolak keadaan kahar (force majeure) dan apabila Pihak Pertama belum atau tidak memberikan
jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui adanya
keadaan kahar;

(6)

Sebagai akibat adanya keadaan kahar (force majeure), perjanjian ini diputuskan berdasarkan
persetujuan Para Pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan kahar (force
majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat
menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lain.
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4)

Jangka Waktu
Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak
dan secara hukum akan berakhir dengan sendirinya apabila dikehendaki oleh salah satu pihak, dengan syarat
agar pihak yang menghendaki berakhirnya perjanjian ini memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya secara
tertulis dan memberikan masa tenggang waktu pemberitahuan selambatnya 60 hari dimuka, tanpa adanya
kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun dari dan oleh masing-masing pihak. Para Pihak
sepakat untuk mengenyampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dalam hal
pengakhiran perjanjian ini.

5)

6)

Penyelesaian Perselisihan
a)

Para Pihak bersepakat bahwa, selama masa berlaku perjanjian ini, maka masing-masing pihak memiliki
kewajiban hukum untuk mematuhi dan melaksanakan segala kepersyaratan yang telah disetujui bersama
dan tertulis dalam perjanjian ini.

b)

Para Pihak juga setuju bahwa perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun juga.

c)

Dalam hal timbulnya perbedaan pendapat atas isi/persyaratan yang tercantum di dalam perjanjian ini,
yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak bersepakat untuk
menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan tersebut secara kekeluargaan dalam musyawarah
dan mufakat dengan tunduk pada ketentuan dan peraturan serta hukum acara yang berlaku di negara
Republik Indonesia.

d)

Selanjutnya apabila perbedaan pendapat/perselisihan tesebut tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui badan peradilan
umum dan dalam hal ini memilih serta menetapkan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

t.

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Pengobatan Secara Berlangganan antara PT MNC Life
Assurance dan Rumah Sakit Royal Prima Medan Nomor 503/PKS/MNCLA-RS.RPM/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
(“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan MNC Life”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan MNC Life ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

PT MNC Life Assurance (“MNC Life”);
Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Rumah Sakit” atau “RS”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa RS adalah pihak yang memiliki perijinan yang sah untuk mendirikan rumah sakit dan menjalankan
usaha dibidang pelayanan jasa kesehatan menurut peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;

b)

Bahwa MNC Life bermaksud bekerja sama dengan RS dalam memberikan pelayanan
kesehatan/pengobatan, baik untuk rawat inap (in-patient) dan/atau rawat jalan (out-patient), bagi
peserta/pemegang polis produk asuransi kesehatan MNC Life;

c)

Bahwa RS dengan ini setuju dan bersedia serta menyatakan sanggup untuk bekerjasama dengan MNC
Life dengan segala fasilitasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan/pengobatan, baik untuk rawat
inap (in-patient) dan/atau rawat jalan (out-patient), bagi peserta/pemegang polis produk asuransi
kesehatan MNC Life;

d)

Para Pihak telah mengetahui dan memahami bahwa pelaksanaan perjanjian ini juga terkait dan tunduk
pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Partisipasi Jaringan Elektronik Kesehatan antara
PT Administrasi Medika dengan RS.

Pokok Perjanjian
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a)

RS berkewajiban menerima dan memberikan Layanan Kesehatan kepada peserta yang membawa dan
memperlihatkan kartu peserta dengan baik dan sebagaimana mestinya dan MNC Life berkewajiban untuk
membayar tagihan yang sah dari RS dengan perjanjian ini;

b)

Kartu peserta mencantumkan informasi mengenai jenis layanan kesehatan dan kelas perawatan yang
menjadi hak peserta;

c)

Fasilitas yang disediakan oleh RS adalah yang sesuai dengan hak peserta yang meliputi :
(1)

Layanan kesehatan rawat inap, antara lain dengan atau tanpa tindakan pembedahan;

(2)

Layanan Kesehatan Rawat Jalan, antara lain :
i.

Pemeriksaan dan pengobatan dokter umum/dokter spesialis. Untuk konsultasi dokter
spesialis diperlukan surat rujukan dokter umum, kecuali untuk dokter spesialis : anak,
mata, THT, tulang, kandungan,. Konsultasi dokter spesialis maksimal 1 kali dalam 1
bulan;

ii.

Pemeriksaan laboratorium dan alat diagnostik lain atas indikasi yang tepat sesuai dengan
diagnosa;

iii.

Pemberian obat yang sesuai dengan daftar obat esensial nasional;

iv.

Operasi kecil dengan anastesi lokal tanpa penyulit yang tidak memerlukan layanan
kesehatan rawat inap.

(3)

Layanan gawat darurat;

(4)

Rawat gigi, antara lain :
i.
ii.
iii.
iv.

4)

Pencabutan gigi tanpa penyulit
Perawatan syaraf gigi
Tambal gigi
Pembersihan karang gigi.

Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan
secara otomatis diperpanjang dan terus berlaku serta mengikat Para Pihak sampai dengan adanya surat dari salah
satu Pihak kepada pihak lainnya yang bermaksud untuk mengakhiri masa berlaku perjanjian ini.

5)

Pengakhiran Perjanjian
Pihak yang menginginkan berakhirnya perjanjian berkewajiban untuk menyampaikan kepada pihak lainnya surat
pemberitahuan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal efektif berakhirnya perjanjian.

6)

Penyelesaian Perselisihan
Dalam hal terjadi sengketa diantara Para Pihak, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah
untuk mufakat.
Bila setelah 30 hari penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan atau
pelaksanaannya wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan
ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

7)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

u.

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan Kesehatan, Pengobatan dan Pembelian Obat-obatan Secara
Berlangganan Nomor 0032/PKS/GRPINS/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 antara PT Great Eastern Life Indonesia
dan Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan Kesehatan Great Eastern Life
Indonesia”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan Kesehatan Great Eastern Life Indonesia ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Great Eastern Life Indonesia (“Great Eastern Life”);
Rumah Sakit Royal Prima (“Rumah Sakit”)
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secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa Great Eastern Life adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa, dimana asuransi
kesehatan termasuk di dalamnya dan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya Great Eastern Life
bermaksud memberikan jasa asuransi kesehatan kepada peserta program asuransi kesehatan;

b)

Bahwa Rumah Sakit adalah suatu pusat pemeliharaan kesehatan yang telah memiliki ijin yang sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki prasarana dan sarana, sumber daya dan
manajemen yang memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan jasa kesehatan kepada peserta
melalui Rumah Sakit;

c)

Bahwa, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan syarat dan
ketentuan, dimana Great Eastern Life menunjuk Rumah Sakit untuk menyediakan pelayanan kesehatan
untuk kepentingan Great Eastern Life, yang penunjukannya tidak bersifat eksklusif sehubungan dengan
produk dan layanan yang disediakan oleh Great Estern Life kepada pemegang polis dan pesertanya.

Pokok Perjanjian
a)

Hak dan Kewajiban Great Eastern Life, yaitu :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

b)

Menentukan jenis pelayanan kesehatan bagi peserta;
Memberitahu Rumah Sakit mengenai jenis pelayanan kesehatan bagi setiap peserta;
Mendapatkan pelayanan yang maksimal bagi peserta yang menjalani pelayanan kesehatan;
Menolak pembayaran biaya-biaya atas pelayanan kesehatan yang tidak dibutuhkan secara medis
atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
Menolak perubahan tarif yang tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian;
Menghentikan perjanjian apabila Rumah Sakit tidak memenuhi standar pelayanan mutu;
Berkewajiban untuk membayar Rumah Sakit atas biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit
(1)

Rumah Sakit berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

(2)

Rumah sakit berkewajiban untuk :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.
ix.

x.

xi.

Menanyakan jenis pelayanan kesehatan bagi setiap peserta kepada Great Eastern Life
sebelum pelayanan kesehatan dilakukan kepada peserta;
Memperoleh informasi mengenai jenis pelayanan kesehatan bagi setiap peserta;
Memberikan daftar tarif kepada Great Eastern Life sebagai acuan dalam menentukan
jumlah tarif yang ditagihkan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta
dimana tarif tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Great Eastern Life;
Melakukan pengecekan terhadap keabsahan kartu peserta;
Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan standar medis yang
berlaku dan apabila perlu melakukan suatu tindakan lain yang dapat dianggap sebagai
dibutuhkan secara medis dengan tetap memperhatikan ketentuan dan syarat yang
berlaku menurut perjanjian ini;
Melakukan pelayanan kesehatan untuk peserta dari hari Senin sampai dengan hari
Minggu (termasuk hari libur) selama 24 jam per hari;
Menangani dan menyelesaikan semua keluhan sehubungan dengan pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit;
Mengumpulkan semua bukti-bukti klaim dan dokumen-dokumen pendukung lainnya;
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap biaya-biaya yang timbul sehubungan
dengan pelayanan kesehatan, sehingga biaya yang timbul tersebut adalah biaya yang
wajar dan lazim, sesuai dengan biaya yang disepakati Para Pihak. Apabila biaya-biaya
tersebut melebihi jumlah yang telah disepakati Para Pihak, maka kelebihan biaya
tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab Rumah Sakit;
Apabila Peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta atau apabila dalam data
perawatan atau peserta sebenarnya secara medis tidak membutuhkan perawatan rawat
inap dan melahirkan, rawat jalan atau apabila manfaatnya tidak tercantum dalam tabel
manfaat yang diperuntukkan bagi peserta, maka Rumah Sakit mempunyai hak untuk
tidak memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini atau
Rumah Sakit akan memperlakukan peserta seperti pasien umum biasa. Atas kejadian
demikian, maka Great Eastern Life tidak bertanggung jawab terhadap biaya yang terjadi;
Mengawasi dan menjamin bahwa penggunaan laboratorium dan pemberian obat-obatan
oleh dokter yang berpraktek di Rumah Sakit adalah sesuai indikasi, dibutuhkan secara
medis dan tidak berlebihan dan apabila terbukti bahwa penggunaan laboratorium dan
pemberian obat-obatan tersebut tidak sesuai indikasi, tidak dibutuhkan secara medis dan
berlebihan, maka semua biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab Rumah Sakit;
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xii.
xiii.

xiv.
xv.
xvi.

4)

Memberitahukan secara tertulis kepada Great Eastern Life paling lambat dalam jangka
waktu 15 hari kerja sebelumnya bila akan menghentikan pelayanan kesehatan kepada
peserta berdasarkan alasan apapun juga;
Jika terjadi selisih atas biaya pengobatan, maka Rumah Sakit berkewajiban menagih
langsung selisih biaya tersebut kepada peserta pada saat peserta selesai berobat sesuai
dengan batas maksimum jaminan yang tertera pada surat persetujuan pada saat kartu
peserta digesek kedua kalinya atau statement of approved claim;
Jika terdapat kejadian dimana peserta tidak bersedia membayar selisih biaya yang
ditagihkan oleh Rumah Sakit, maka selisih biaya tersebut tetap menjadi tanggung jawab
peserta, yang wajib dibayar ke Rumah Sakit;
Bila terdapat biaya yang merupakan kondisi pengecualian (tidak ditanggung oleh Great
Eastern Life) dan Rumah Sakit lalai menagihkan kepada peserta, maka biaya tersebut
tidak dapat ditagihkan kepada Great Eastern Life;
Melindungi Great Eastern Life dari penyalahgunaan fasilitas pelayanan kesehatan serta
menolak permintaan peserta kepada Rumah Sakit untuk : (i) mengubah tanggal
perawatan; (ii) mengubah diagnosa; (iii) melakukan tes diagnostik dan memberikan obat
yang tidak diperlukan; (iv) memberikan pelayanan kesehatan kepada pihak-pihak lain
yang tidak berhak.

Jangka Waktu
Perjanjian ini dimulai pada 25 Oktober 2014 dan akan terus berlangsung sampai dengan tanggal diakhirinya
perjanjian ini oleh salah satu Pihak.

5)

Pengakhiran Perjanjian
a)

Salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya
60 hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya perjanjian;

b)

Rumah Sakit berhak melakukan pemutusan perjanjian ini sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis
apabila dalam waktu 7 hari setelah masa keleluasaan telah terlewati dan Great Eastern Life lalai dalam
memenuhi kewajibannya;

c)

Dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat material atas ketentuan perjanjian ini oleh salah satu Pihak,
maka Pihak lainnya dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak
yang melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut diantaranya :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

d)

6)

Salah satu Pihak melakukan cidera janji atau kesalahan atas kewajibannya;
Jika rumah sakit mengalami perubahan kepemilikan;
Rumah sakit mengalami pailit serta berada dalam pengawasan kurator/manajemen yudisial;
Rumah Sakit melanggar persyaratan kerahasiaan dan tidak mampu untuk melindungi
kerahasiaan dan tidak mampu untuk melindungi kerahasiaan informasi Great Eastern Life.
Rumah Sakit dibubarkan atau dilikuidasi kecuali dalam hal merger atau konsolidasi atau
penggabungan badan hukum perusahaan;
Atas terjadinya forcemajeure yang berlangsung terus menerus yang melebihi 30 hari kalender.

Apabila saat perjanjian ini berakhir dan/atau diputuskan dan masih terdapat kewajiban yang belum
diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan dalam perjanjian ini masih berlaku sampai diselesaikannya
hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

Penyelesaian Perselisihan
Semua perselisihan, sengketa, perdebatan atau perbedaan yang mungkin timbul diantara Para Pihak sehubungan
atau berkaitan dengan perjanjian ini atau terjadinya pelanggaran atas perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara
musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam kurun
waktu 30 hari setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka masalah tersebut
akan diselesaikan secara arbitrase di Jakarta dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Badan Arbitrase Nasional Iindonesia (BANI).

7)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

v.

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 002/PKS/RSRP/IV/2013, Nomor: B.-II-KC/UMU/04/2013 antara PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk dengan RS Royal Prima tanggal 1 April 2013 (“Perjanjian Kerjasama PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk”)
Perjanjian Kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
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a)
b)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)
secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.

2)

Maksud dan Tujuan
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama
Pelayanan Produk Perbankan antara kedua belah pihak.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Kewajiban Para Pihak
(1)

Kewajiban Pihak Pertama
i.

Pihak Pertama memberikan pelayanan produk perbankan
yang dapat dipergunakan Pihak Kedua, antara lain:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(2)

Pembukaan tabungan Britama, Deposito kepada
Perusahaan, Karyawan/ti, dan Pekerja;
Layanan Salary Crediting;
Penempatan ATM BRI;
Cash Management;
Corporate Rate;
Fasilitas Kredit untuk para pekerja;
Pelayanan/kerjasama lainnya yang dibutuhkan
oleh Pihak Kedua.

ii.

Pihak Pertama diwajibkan untuk memberikan pelayanan
yang sebaik-baiknya kepada Pihak Kedua;

iii.

Pihak Pertama akan memproses setiap permohonan
apabila telah mendapatkan jaminan atau rekomendasi dari
Pihak Kedua atau yang ditunjuk oleh Pihak Kedua secara
tertulis;

iv.

Pihak Pertama akan memproses setiap permohonan Pihak
Kedua tersebut diatas sepanjang memenuhi ketentuan dan
persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;

v.

Pihak Pertama mempunyai hak mutlak untuk menolak atau
menerima setiap permohonan dengan memperhatikan
ketentuan perbankan yang berlaku;

vi.

Pihak Pertama dapat memberikan data atau informasi atau
keterangan kepada Pihak Kedua terkait dengan
permohonan tersebut di atas.

Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua diwajibkan memberikan informasi yang benar
kepada Pihak Pertama;

(2)

Pihak Kedua diwajibkan untuk menjamin dalam setiap
rekomendasi permohonan karyawan kepada Pihak
Pertama;

(3)

Pihak Kedua, bertanggung jawab atas kebenaran
keterangan/disampaikan Pihak Kedua, yang disampaikan
secara tertulis kepada Pihak Pertama;

(4)

Pihak Kedua diwajibkan mengikuti aturan-aturan dan
ketentuan umum perbankan termasuk rahasia bank;

(5)

Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak
Pertama apabila terdapat karyawan nasabah Pihak
Pertama yang sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan
Pihak Kedua;

(6)

Apabila karyawan nasabah tidak bekerja lagi pada
perusahaan Pihak Kedua oleh sebab apapun ternyata
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masih mempunyai kewajiban-kewajiban pada Pihak
Pertama maupun Pihak Kedua, maka dalam hal ini
penggunaan hak financial karyawan tersebut kedua belah
pihak akan melakukan musyawarah untuk mufakat dalam
menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dengan tetap
memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
4)

5)

6)

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak berakhir sampai dengan pencabutan kembali
yang disetujui secara tertulis oleh kedua pihak;

b)

Salah satu pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainnya sekurang-kurangnya 1 bulan sebelumnya.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat untuk
dapat mungkin menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat;

b)

Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam musyawarah maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan
melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

w.

Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Darah di Rumah Sakit Umum Royal Prima Nomor: 068/UTD-PMI/MDN/PKSBDRS/11/2016, Nomor: 009/PKS/RSRP/11/2016 antara Unit Transfusi Darah PMI Kota Medan dengan Rumah Sakit
Umum Royal Prima tanggal 5 Februari 2016 (“Perjanjian Kerjasama Penyediaan Darah di Rumah Sakit Umum
Royal Prima”)
Perjanjian Kerjasama Penyediaan Darah di Rumah Sakit Umum Royal Prima ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

UTD-PMI Kota Medan (“Pihak Pertama”); dengan
RSU. Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses, keamanan dan mutu pelayanan transfusi darah
kepada masyarakat di Kota Medan.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Objek Perjanjian
Objek dalam perjanjian kerja sama ini adalah penyediaan darah aman di Bank Darah mewakili RSU.
Royal Prima selama 24 Jam sebagai stok.

b)

Hak
(1)

Pihak Kedua berhak mendapatkan darah yang telah melalui pemeriksaan uji saring infeksi sifilis,
Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV/AIDS, dan jumlah sesuai dengan prediksi kebutuhan darah di
RSU. Royal Prima yang disesuaikan dengan ketersediaan darah dan atau kebutuhan darah di
UTD PMI Kota Medan;

(2)

Pihak Kedua berhak mencari darah dari UTD lain apabila Pihak Pertama tidak memiliki stok
Darah dan apabila stok darah dan apabila stok darah dari Pihak Pertama mencukupi untuk
disalurkan kepada Pihak Kedua, maka tidak diperbolehkan untuk mencari darah dari pihak luar;
apabila terjadi pelanggaran antara kedua belah pihak;

(3)

Pihak Pertama berhak menerima Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sesuai dengan
jumlah darah yang diberikan kepada Pihak Kedua berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku
di PMI;

(4)

Pihak Pertama berhak menerima laporan rutin dan khusus dari Pihak Kedua;
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(5)

c)

4)

5)

6)

Pihak Kedua tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengambilan darah (Aftaf) oleh BDRS
tersebut; apabila terjadi pelanggaran tersebut Pihak Pertama akan membatalkan Perjanjian
Kerjasama antara kedua belah Pihak.

Kewajiban
(1)

Pihak Pertama berkewajiban menyediakan darah yang telah melalui pemeriksaan uji saring
infeksi sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C, dan HIV/AIDS dan UTD PMI Kota Medan akan mendukung
Permintaan Darah dari Pihak Kedua sesuai dengan ketersediaan Darah pada saat itu;

(2)

Pihak Pertama berkewajiban menyediakan darah di luar jumlah kebutuhan yang telah disepakati
pada keadaan darurat. Dalam hal Pihak Pertama tidak dapat menyediakan darah pada keadaan
darurat, akibat tidak adanya ketersediaan darah dan atau kebutuhan darah di UTD PMI Kota
Medan maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mencari darah dari UTD lain dan atau Pihak
Kedua berkewajiban untuk menyediakan stok darah demi untuk kepentingan keadaan darurat
termasuk dan tidak terbatas mendahulukan keadaan darurat dalam hal darah yang telah
disalurkan oleh UTD PMI Medan;

(3)

Pihak Pertama berkewajiban memberikan pembinaan dan pelatihan bila diperlukan kepada Pihak
Kedua;

(4)

Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang
sudah diterima dari Pihak Pertama. Biaya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di PMI
yakni BPPD dari UTD kepada Bank Darah sebesar Rp.320.000.00 per kantong darah. BPPD dari
UTD kepada pengguna sebesar Rp.360.000.00 per kantong darah dan dari Bank Darah kepada
pengguna sesuai kebijakan BDRS Pihak Kedua;

(5)

Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar BPPD sesuai dengan kententuan Huruf c. 3) d) di
atas kepada Pihak Pertama paling lambat 21 hari setelah dterimanya kantong darah dari Pihak
Pertama;

(6)

Pihak Kedua berkewajiban untuk memberi laporan kepada Pihak Pertama.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun mulai 5 Februari 2016 sampai dengan 5 Februari 2019
dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan bersama;

b)

Apabila salah satu Pihak hendak mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya masa
perjanjian, maka terlebih dahulu harus diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 bulan sebelum
perjanjian kerjasama akan diakhiri.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Apabila timbul perbedaan atau perselisihan mengenai pelaksanaan isi perjanjian kerjasama ini, kedua
belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

b)

Apabila terjadi perselisihan dan penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil, maka dinas
kesehatan setempat berkewajiban membantu penyelesaian atau penyelesaian perselisihan pada wilayah
hukum Pengadilan Negeri Medan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

x.

Surat Perjanjian Jual Beli Reagent Hematology Advia 2120i Siemens Healthcare Diagnostics Nomor:
418/THC/IX/2016/Kontrak antara PT. Tawada Healthcare dengan Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan tanggal
25 Oktober 2016 (“Perjanjian Jual Beli Reagent Hematology Advia 2120i Siemens Healthcare Diagnostics”)
Perjanjian Jual Beli Reagent Hematology Advia 2120i Siemens Healthcare Diagnostics ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT. Tawada Healthcare (“Pihak Pertama”); dengan
RSU. Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
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3)

a)

Maksud dari Perjanjian adalah Pihak Pertama menginvestasikan berupa peminjaman alat serta menjual
barang berupa reagensia dan consumables kepada Pihak Kedua, dimana Pihak Kedua menyatakan
sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi alat layaknya selaku pemilik alat yang baik dan Pihak
Kedua membeli barang hanya dari Pihak Pertama sebagai distributor resmi PT. Siemens Indonesia;

b)

Tujuan dari Perjanjian adalah untuk terselenggaranya pemberian bantuan Alat kesehatan berupa Reagen
Hematologi ADVIA 2120i Siemens Healthcare Diagnostics untuk Laboratorium Rumah Sakit Royal Prima
Medan.

Pokok Perjanjian
a)

b)

Lingkup dan Objek Perjanjian
(1)

Dalam rangka peningkatan mutu dan standardisasi hasil pemeriksaan laboratorium di bagian
Laboratorium Rumah Sakit Royal Prima Medan, Pihak Kedua telah memilih untuk menggunakan
Alat Hematologi ADVIA 2120i dari Siemens Healthcare Diagnostics yang akan disediakan oleh
Pihak Pertama;

(2)

Pihak Pertama telah setuju menginvestasikan sebesar Rp.1.750.000.000,- dengan meminjamkan
peralatan dengan spesifikasi seperti tersebut dibawah ini yang selanjutnya disebut sebagai “Alat”
kepada Pihak Kedua selama masa kontrak sesuai dengan Pasal 7 perjanjian ini tentang jaminan
atas alat dan barang;

(3)

Reagensia adalah zat kimia yang berguna untuk menimbulkan reaksi kimiawi yang telah
ditentukan dan memiliki sifat habis terpakai dan Consumables adalah komponen pendukung atau
tambahan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak
(1)

(2)

Pihak Pertama berhak:
i.

Pihak Pertama sebagai satu-satunya pihak yang
menyediakan reagensia dan seluruh kebutuhan yang
bersifat consumables berhak menawarkan daftar harga
barang kepada Pihak Kedua;

ii.

Menunjuk Pihak lain sebagai Pihak yang berwenang untuk
memperbaiki Alat;

iii.

Mengambil Kembali Alat dalam keadaan utuh seperti semula
atau menuntut ganti rugi kepada Pihak Kedua, apabila
terjadi wanprestasi dan atau kerugian yang nyata terhadap
Alat atau Barang (Menjual Alat ataupun part, mengambil part
alat untuk kepentingan lain);

iv.

Mendapatkan penggantian biaya perbaikan atas kerusakan
dan atau atas hilangnya Alat dan Barang yang disebabkan
oleh kelalaian Pihak Kedua.

Pihak Kedua berhak:
i.

Menerima Alat dan atau Barang dari Pihak Pertama dengan
sebagaimana disepakati dalam perjanjian, dalam keadaan
baru, terbebas dari kesalahan pembuatan serta cacat
tersembunyi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan
spesikasi;

ii.

Mendapatkan pengadaan dan pengirim Alat dan Barang
sesuai permintaan;

iii.

Mendapatkan jadwal perawatan secara berkala terhadap
Alat, dalam waktu 6 bulan sekali, termasuk namun tidak
terbatas pada perawatan harian, mingguan, dan bulanan
oleh Pihak Pertama;

iv.

Mendapatkan penggantian Alat dan Barang, apabila
terhadap Alat dan Barang yang dikirimkan rusak sebelum
tiba dilokasi atau terdapat spesifikasi yang tidak sesuai
dengan pesanan dari Pihak Kedua;

v.

Menghentikan kontrak jika performance alat tidak sesuai
yang diinginkan.
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c)

Kewajiban
(1)

(2)

(3)
d)

Pihak Pertama berkewajiban:
i.

Menyerahkan Alat dan atau Barang kepada Pihak
Kedua dalam keadaan baru, terbebas dari kesalahan
pembuatan serta cacat tersembunyi, dimana keadaan
dan kemampuan Alat sesuai dengan spesifikasi dan
fungsi;

ii.

Membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dan
atau gugatan, terkait dengan Alat yang telah
diserahkan dan atau Barang yang telah dijual oleh
Pihak Pertama selama masa Perjanjian;

iii.

Mengganti
atau
memperbaiki
Alat
atau
menambahkan Barang sesuai dengan permintaan
Pihak Kedua;

iv.

Mengadakan Alat dan mengirimkan Barang sesuai
dengan permintaan Pihak Kedua;

v.

Melakukan perawatan secara berkala (periodic
maintenance) terhadap Alat dalam waktu 6 bulan
sekali selama masa perjanjan berlaku, termasuk
namun tidak terbatas pada perawatan harian,
mingguan, dan bulanan;

vi.

Mengganti Alat dan Barang apabila terjadi kerusakan
sebelum tiba di lokasi dan atau terdapat spesifikasi
yang tidak sesuai dengan pesanan dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua berkewajiban:
i.

Membeli
reagensia
dan
seluruh
kebutuhan
consumables hanya dari Pihak Pertama selama masa
berlakunya Perjanjian;

ii.

Mengganti biaya perbaikan atas kerusakan dan atau
atas hilangnya Alat dan Barang yang disebabkan oleh
kelalaian Pihak Kedua;

iii.

Untuk tidak memindahkan Alat di luar lokasi Pihak
Kedua yang telah disepakati Para Pihak, tanpa
sepengetahuan dan seizin tertulis dari Pihak
Pertama.

Para Pihak wajib untuk menyesuaikan harga Barang terhadap situasi dan kondisi nilai tukar mata
uang rupiah terhadap mata uang US Dollar.

Wanprestasi
(1)

Peristiwa cidera janji atau wanprestasi timbul apabila telah terjadi salah satu atau lebih dari
kejadian-kejadian yang telah ditentukan dalam Perjanjian sebagai kewajiban yang harus atau
tidak dilaksanakan oleh Para Pihak, diantaranya sebagai berikut:
i.

Salah satu Pihak membatalkan Perjanjian secara sepihak tanpa sepengetahuan dan
adanya persetujuan dari Para Pihak;

ii.

Pihak Kedua tidak melaksanakan dan atau terlambat melaksanakan kewajiban
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini tentang cara pembayaran selama 3 bulan
berturut-turut;

iii.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan salah satu atau beberapa
klausul dalam Perjanjian yang secara jelas mengakibatkan kerugian nyata bagi salah
satu Pihak;

(2)

Dengan telah dilanggarnya salah satu dari ketentuan yang diatur dalam klausul wanprestasi
dalam Perjanjian, maka Pihak Pertama berhak memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3
kali kepada Pihak Kedua untuk menepati dan memenuhi isi Perjanjian;

(3)

Apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan Pihak Pertama
sebagaimana tersebut di atas, maka pelanggaran tersebut telah menjadi bukti kuat bahwa telah
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terjadinya wanprestasi dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata yang memberikan
kewenangan kepada Pihak Pertama untuk:

e)

5)

6)

Mengakhiri perjanjian ini dan menyatakan bahwa uang
pembayaran yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua
untuk menepati dan memenuhi isi Perjanjian;

ii

Mengambil Alat kembali, Alat seperti keadaan semula
atau menuntut pengembaliannya berdasarkan kuasa
dari Pihak Kedua, dengan ketentuan bahwa hal yang
sudah disepakati menjadi kewajiban terhadap pihak
lainnya sebelum wanprestasi terjadi, tetap harus
diselesaikan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak
yang memiliki kewajiban sebagaimana disepakati
dalam Perjanjian.

Force Majeure
(1)

4)

i.

Force Majeure atau keadaan memaksa adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar
dugaan, kemampuan dan kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhambatnya kewajiban
salah satu Pihak sesuai dengaan ketentuan perjanjian ini, yaitu:
i.

Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran
petir, kebakaran, ledakan benda-benda angkasa, dan
bencana alam lainnya;

ii.

Peperangan, huru hara, terorisme, pemberontakan, sabotase,
embargo.

(2)

Apabila force majeure terjadi, sehingga mempengaruhi salah satu Pihak dalam melaksanakan
kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka Pihak yang mengalami dampak dari force majeure
tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak terjadinya force majeure tentang kondisi tersebut berikut
usulan penyelesaiannya;

(3)

Para Pihak sepakat untuk melakukan pembicaraan secara musyawarah membahas
permasalahan tersebut dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan baik.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal 23 September 2016 sampai
dengan tanggal 23 Agustus 2021;

b)

Perpanjangan masa berlaku Perjanjian akan ditinjau dan disepakati secara tertulis dalam perubahan
(amandemen) dan penambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan
dari Perjanjian;

c)

Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya, apabila Pihak Pertama sudah tidak menjadi distributor
resmi terhadap Alat beserta seluruh Barang dari PT. Siemens Indonesia dan Pihak Kedua dengan ini
membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan atau gugatan akan hal tersebut.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah
mufakat antara Para Pihak;

b)

Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih
domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Jawa Tengah.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

y.

Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk dengan Rumah Sakit Royal Prima
Medan, Nomor: 244/H&S/PKS-RSRP/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016 (“Perjanjian Kerjasama Nomor: 244/H&S/PKSRSRP/XII/2016”)
Perjanjian Kerjasama Nomor: 244/H&S/PKS-RSRP/XII/2016 ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
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a)
b)

PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk dan dengan ini membuat perjanjian ini (perjanjian ini berikut semua
perubahan dan atau penambahannya).

3)

Pokok Perjanjian
a)

b)

c)

Ruang Lingkup Pekerjaan
(1)

Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan
yaitu antara lain pemeriksaan kesehatan umum, rawat jalam, rawat inap, laboratorium dan unit
penunjang kesehatan lainnya yang tersedia kepada seluruh staf dan karyawan beserta keluarga
Pihak Pertama yang menjadi tanggungannya khususnya di wilayah Propinsi Sumatera Utara dan
selanjutnya Pihak Kedua setuju dan menerima penunjukan dimaksud;

(2)

Keluarga karyawan yang dimaksud angka 3) a) (1) adalah tanggungan dari karyawan tersebut
yang telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh perusahaan.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Seluruh staf dan karyawan serta keluarga Pihak Pertama yang menjadi tanggungannya berhak
penuh mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara maksimal dan sesuai standar
pelayanan kesehatan yang berlaku umum dan sesuai dengan standar profesi dan etika
kedokteran yang berlaku;

(2)

Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran atas seluruh pelayanan kesehatan yang telah
diberikan kepada staf dan karyawan serta keluarga Pihak Pertama yang menjadi tanggungannya
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini tentang Penagihan dana Pembayaran;

(3)

Pihak Kedua wajib memberikan contoh/spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang untuk
menandatangani surat keterangan/jaminan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua berhak atas pembayaran seluruh biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini tentang
Biaya Pelayanan Kesehatan serta Penagihan dan Pembayaran;

(2)

Pihak Kedua berhak menolak penggunaan surat keterangan/jaminan apabila:
i.

Tanda
tangan
pejabat
pembuat
surat
keterangan/jaminan tidak sesuai dengan tanda tangan
pejabat yang berwenang dari Pihak Pertama yang
contoh/spesimennya telah diberitahukan sebelumnya
dan/atau tanda tangan pejabat Pihak Pertama yang
berwenang diragukan oleh Pihak Kedua;

ii.

Surat keterangan/jaminan memakai blanko yang di foto
copy;

iii.

Identitas pasien tidak sesuai dengan yang tertulis pada
surat keterangan/jaminan dan/atau diragukan;

iv.

Data yang tercantum dalam surat keterangan/jaminan
coretan penggantian.

(3)

Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada staf dan karyawan beserta
keluarga Pihak Pertama secara maksimal sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku
umum serta sesuai standar profesi dan etika kedokteran yang berlaku dan Pihak Kedua wajib
memberikan hasil pemeriksaan/pengobatan/perawatan kepada dokter perusahaan Pihak Pertama
yang ditunjuk untuk keperluan rekam medis pasien;

(4)

Pihak Kedua tidak mengenakan biaya apapun juga kepada pasien Pihak Pertama atas setiap
pelayanan kesehatan yang diberikan;
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d)

(5)

Untuk pelayanan kesehatan rawat inap, Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan kesehatan
berdasarkan surat jamianan/pengantar yang telah ditandatangani oleh pejabat Pihak Pertama
yang berwenang dan sesuai dengan kelas yang tertera dalam surat jaminan/pengantar tersebut,
dalam keadaan darurat Pihak Pertama dapat juga mengeluarkan surat jaminan/pengantar paling
lambat dalam waktu 2×24 jam;

(6)

Apabila diperlukan tindakan medis di luar RS Royal Prima Medan, maka Pihak Kedua wajib
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;

(7)

Apabila Pihak Kedua tidak dapat memberikan kamar/kelas perawatan sesuai dengan yang
tercantum dalam surat jaminan/pengantar, maka Pihak Kedua wajib menempatkan staf dan
karyawan beserta keluarga pada kamar/kelas yang lebih tinggi tanpa dikenakan biaya tambahan
sampai dengan tersedianya kamar/kelas sebagaimana yang tercantum dalam surat
jaminan/pengantar;

(8)

Apabila staf dan karyawan beserta keluarga Pihak Pertama berkeinginan ditempatkan di
kamar/kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas/kamar perawatan yang telah ditentukan dalam
surat jaminan/pengantar, maka Pihak Pertama dan selisih biaya yang timbul langsung menjadi
beban dan tanggung jawab penuh staf/karyawan sendiri;

(9)

Untuk biaya obat-obatan yang melebihi dari Rp.200.000,- per item obat Pihak Kedua wajib
terlebih dahulu meminta persetujuan dari Pihak Pertama;

(10)

Dalam hal diperlukan terapi yang memerlukan biaya lebih dari Rp.200.000,- atau terapi suntikan
interferon, sitostatika dan lain-lain wajib dilengkapi dengan surat keterangan dokter yang merawat
dan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Pertama dan mendapat
persetujuan dari Pihak Pertama;

(11)

Dalam masa perawatan diperlukan pemeriksaan penunjang medik antara lain CT Scan,
Angiography dan/atau penunjang medik lainnya serta terapi dengan biaya lebih dari Rp.200.000,wajib dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan memberitahukan secara
tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Pertama dan mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.

Pengakhiran Perjanjian
(1)

e)

Selama Perjanjian ini berlangsung Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan ketentuan
pihak yang akan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu
kepada Pihak lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
i.

Jika terjadi setiap pelanggaran atau ingkar janji (wanprestasi)
oleh salah satu Pihak terhadap syarat-syarat, ketentuanketentuan dan kewajiban-kewajiban hukum di dalam perjanjian ini
dan pihak tersebut gagal untuk memperbaiki pelanggaran
tersebut dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak
dikeluarkannya pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran
tersebut oleh pihak yang tidak melanggar kepada pihak yang lain;
atau

ii.

Jika baik Pihak Pertama atau Pihak Kedua telah dinyatakan pailit
atau ditetapkannya penundaan pembayaran terhadap salah satu
pihak berdasarkan peraturan perundang-undanagan yang
berlaku.

(2)

Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul sebelum pengakhiran perjanjian ini wajib
dipenuhi masing-masing pihak;

(3)

Pengakhiran perjanjian ini berlaku tanpa diperlukan suatu penetapan atau keputusan pengadilan
dan sepanjang perlu untuk memberikan kekuatan kepada ketentuan pengakhiran ini Para Pihak
dengan tegas melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berlaku.

Force Majeure
(1)

Apabila terjadi hal-hal yang timbul karena keadaan memaksa (force majeure) pada salah satu
pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini, maka pihak yang mengalami
force majeure akan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 hari sejak
terjadinya keadaan force majeure dimaksud dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pejabat
yang berwenang;

(2)

Yang termasuk kedalam keadaan force majeure adalah antara lain perang, huru-hara, sabotase,
pemogokan, kebakaran, banjir, bencana alam, epidemik, dan sebab-sebab lainnya di luar kendali
Para Pihak dan/atau diberlakukannya kebijakan dan/atau peraturan pemerintah yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
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4)

(3)

Dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan keadaan force majeure tersebut
diatas, maka Para Pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan
perjanjian yang tertunda karena keadaan force majeure tersebut;

(4)

Dalam hal terjadi keadaan force majeure seperti disebutkan diatas dan/atau Pihak Pertama
dinyatakan pailit, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Pihak Pertama tetap
berkewajiban menyelesaikan seluruh tagihan atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan
oleh Pihak Kedua.

Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2016 sampai dengan 1 September
2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

5)

6)

Penyelesaian Perselisihan
a)

Segala perselisihan, pertentangan atau perbedaan yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat
dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah;

b)

Apabila penyelesaian secara musyawarah dalam waktu 30 hari tidak dapat tercapai kesepakatan, maka
Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri dan untuk itu Para Pihak memilih
domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

z.

Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Rumah Sakit
Royal Prima Medan, Nomor: 074/PKS-AJSMSIG-RS/XI/2015 tanggal 2 November 2015 (“Perjanjian Kerjasama
Pelayanan Kesehatan Nomor: 074/PKS-AJSMSIG-RS/XI/2015”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Nomor: 074/PKS-AJSMSIG-RS/XI/2015 ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Memberikan Landasan Hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan oleh Pihak Kedua kepada Peserta,
serta mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi Para Pihak.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup Perjanjian
(1)

Para Pihak dengan ini saling setuju dan sepakat bahwa Pihak Kedua akan memberikan
Pelayanan Kesehatan kepada Peserta yang direferensikan oleh Pihak, dimana untuk pembayaran
biaya atas Pelayanan Kesehatan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Pertama baik sepenuhnya
ataupun sebagian disesuaikan dengan perjanjian antara Peserta dengan Pihak Pertama;

(2)

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta di Rumah Sakit
sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini adalah meliputi fasilitas:
i.

Fasilitas Rawat Inap (termasuk untuk Persalinan)
Fasilitas Rawat Inap sebagaimana diatur dalam
perjanjian ini adalah meliputi pelayanan dalam
melakukan tindakan medis dan/atau penggunaan
peralatan kedokteran dan pengobatan, baik dengan
atau tanpa tindakan pembedahan, sesuai dengan
prosedur yang dimiliki oleh Rumah Sakit;

ii.

Fasilitas Rawat Jalan, yang meliputi:
(i)

Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai
dengan indikasi yang ada;
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b)

c)

(ii)

Pemberian obat-obatan berdasarkan resep
dokter;

(iii)

Pemeriksaan gigi dan pengobatannya; dan

(iv)

Pemeriksaan lainnya yang dilakukan di
Rumah Sakit.

(3)

Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Medical Check-Up);

(4)

Unit Perawatan Insentif (Insentive Care Unit/ICU).

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Pihak Pertama wajib untuk melakukan pembayaran atas biaya Pelayanan Kesehatan yang telah
diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta/Tertanggung baik seluruhnya ataupun sebagian
sesuai dengan yang tertera pada Surat Jaminan dan/atau Kartu Peserta;

(2)

Pihak Pertama wajib menyerahkan Spesimen Tanda Tangan dari Pihak Pertama yang
berwenang/ditunjuk untuk menandatangani Surat Jaminan dan/atau Surat Pengantar yang
diterbitkan oleh Pihak Pertama;

(3)

Pihak Pertama wajib menyediakan dokumen administrasi yang berkaitan dengan perawatan
Peserta untuk dilengkapi oleh Pihak Kedua seperti Surat Konfirmasi (Lampiran 6) & Perkiraan
Biaya Rawat Inap (Lampiran 7);

(4)

Pihak Pertama wajib untuk membayar/melunasi tagihan yang dikirimkan oleh Pihak Kedua sesuai
dengan yang tercantum pada Surat Jaminan dan/atau Kartu Peserta dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak dokumen penagihan lengkap diterima oleh Pihak
Pertama;

(5)

Pihak Pertama wajib untuk mengkonfirmasikan kepada Pihak Kedua dalam hal Dokumen Tagihan
yang diterimanya belum lengkap selambat-lambatnya 2×24 Jam sejak Dokumen penagihan
diterima oleh Pihak Pertama;

(6)

Pihak Pertama berhak untuk tidak membayarkan atau membayarkan sebagian saja tagihan yang
dikirimkan kepada Pihak Kedua apabila terjadi hal-hal sebagaimana diutaikan pada Pasal 6 ayat
(6) butir 6.17 Perjanjian tentang Prosedur Pelayanan Kesehatan ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Mendapatkan konfirmasi maupun jaminan sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan atas diri
Peserta yang diberlukan secara Medis;

(2)

Mendapatkan Formulir Klaim & Surat Pernyataan dari Pihak Pertama;

(3)

Memberikan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan medis dan biayabiaya yang wajar kepada peserta sepanjang diperlukan secara medis sesuai dengan jenis
manfaat dan kelas perawatan yang menjadi haknya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang
ada dalam Perjanjian ini;

(4)

Menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila Pelayanan Kesehatan tersebut tidak dapat
diberikan kepada Peserta yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas milik Pihak Kedua, dan
bertanggung jawab mencari penyelesaian. Keputusan berkenaan hal tersebut sepenuhnya
berada pada Pihak Kedua dengan kewajiban Pihak Kedua untuk memberikan alternatif
penyelesaian;

(5)

Menerbitkan Buku Tarif dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama sebagai dasar dalam
menentukan jumlah tarif yang ditagihkan atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada
Peserta/Tertanggung, setelah tarif-tarif tersebut sebelumnya telah disetujui secara tertulis oleh
Pihak Pertama;

(6)

Tidak membedakan tingkat pelayanan antara Peserta dengan jaminan asuransi maupun pasien
umum dalam pemberian Pelayanan Kesehatan, dimana Pihak Kedua wajib melayani Peserta
sama seperti pasien pada umumnya;

(7)

Melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Admedika untuk Peserta yang memegang
“Magnetic Card”;

(8)

Berkoordinasi dengan Pihak Pertama untuk konfirmasi diagnosa dan Indikasi perawatan atas diri
Peserta yang diperlukan secara medis untuk di Rawat Inap, guna memperoleh Surat Persetujuan
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Rawat Inap, kecuali untuk keadaan gawat darurat, Rawat Jalan dokter umum, Rawat Jalan dokter
spesialis, dan Rawat Jalan gigi;

d)

(9)

Mengisi dan melengkapi Formulir Klaim dengan benar, lengkap, dan mudah dibaca untuk
memudahkan proses verifikasi klaim;

(10)

Mengirimkan rincian akhir tagihan Pihak Kedua atas biaya-biaya selama perawatan Peserta serta
hasil pendukung medis kepada Pihak Pertama sebelum Peserta keluar dari tempat Pihak Kedua
untuk diverifikasi;

(11)

Pihak Kedua hanya berhak menagihkan biaya-biaya yang sudah disetujui oleh Pihak Pertama
yang tercantum dalam Surat Jaminan Rawat Inap yang dikeluarkan untuk pasien Rawat Inap;

(12)

Menagih biaya-biaya non medis maupun kelebihan biaya (excess charge) langsung kepada
Peserta jika pada hasil verifikasi terdapat selisih biaya atau biaya-biaya yang tidak dijaminkan
oleh Pihak Pertama;

(13)

Bekerjasama secara penuh dalam memberikan keterangan medis mengenai Peserta kepada
Pihak Pertama apabila diperlukan;

(14)

Pihak Kedua berkewajiban menggunakan Dokter resmi/dokter tetap yang memiliki Surat Ijin
Praktek bertempat di Rumah Sakit Pihak Kedua, dalam memberikan pelayanan kepada
Tertanggung Pihak Pertama;

(15)

Pihak Kedua wajib untuk mengirimkan Dokumen Penagihan kepada Pihak Pertama selambatlambatnya 30 hari kalender sejak Peserta tertanggung selesai menerima Pelayanan kesehatan
dari Pihak Kedua;

(16)

Wajib menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam
perjanjian ini;

(17)

Pihak Kedua berhak untuk menolak memberikan Pelayanan kesehatan apabila
Peserta/Tertanggung apabila terjadi hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1)
butir 1.3 perjanjian ini tentang Prosedur Pelayanan Kesehatan, serta sebab-sebab lain yang
merupakan hal yang dikecualikan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi;

(18)

Kewajiban lain yang berlaku terhadap Pihak Kedua yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan selama tidak bertentangan dengan perjanjian ini.

Pengakhiran Perjanjian
(1)

Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum
tanggal berakhirnya Perjanjian ini dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya perihal pengakhiran Perjanjian ini dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dimaksud;

(2)

Salah satu Pihak dapat mengirimkan Surat Teguran kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya
tidak melaksanakan isi Perjanjian atau lalai atau wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam perjanjian ini. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak
diterimanya Surat Teguran Pihak yang mendapat teguran tidak memperbaiki kelalaian atau
wanprestasi tersebut maka perjanjian dianggap berakhir;

(3)

Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dengan
pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum tanggal
berakhirnya Perjanjian ini dalam hal:

(4)

i.

Pihak lainnya dinyatakan bubar/dilikuidasi;

ii.

Pihak lainnya dinyatakan pailit dengan segala akibat
hukumnya;

iii.

Pihak lainnya tetap tidak melaksanakan isi
perjanjian/lalai/wanprestasi terhadap ketentuanketentuan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu
30 hari kalender sejak diterimanya Surat Teguran
sebagaimana diatur dalam Angka 3). d) (2) diatas.

Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Angka 3). d) (1) dan (2) tidak menghapus segala
kewajiban dari masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya yang masih ada berdasarkan
Perjanjian ini dan masing-masing Pihak tetap wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajiban
tersebut telah selesai dilaksanakan;
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e)

4)

(5)

Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, masing-masing Pihak tidak wajib untuk
memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya dan masing-masing
Pihak mengikatkan diri untuk tidak menuntut dan/atau menggugat ganti kerugian dalam bentuk
apapun kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian termaksud kecuali halhal yang sehubungan dengan hutang piutang antara Para Pihak;

(6)

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan
berlakunya Pasal tersebut, sehingga untuk pengakhiran perjanjian ini tidak diperlukan penetapan
Pengadilan/Hakim atau memperkenankan suatu Pihak untuk menuntut atau meminta tindakan
tertentu.

Keadaan Kahar (Force Majeure)
(1)

Force Majeure adalah segala peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak yang secara
langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dari masing-masing Pihak
berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, huru hara, epidemi, kebakaran,
banjir, Tsunami, ledakan, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan perundang-undangan,
tindakan pemerintah, kekacauan sosial atau bencana alam baik yang dinyatakan atau tidak serta
ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib untuk ditaati;

(2)

Apabila terjadinya force majeure, maka Pihak yang mengalami force majeure tersebut wajib
memberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat 7 hari kalender setelah terjadinya force
majeure tersebut, berdasarkan pemberitahuan tersebut, Para Pihak sepakat untuk musyawarah
mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini;

(3)

Bilamana salah satu Pihak yang mengalami force majeure tersebut tidak memberitahukan atau
terlambat memberitahukan terjadinya force majeure tersebut kepada Pihak lainnya, maka
Perjanjian ini disepakati akan terus berlangsung seakan-akan tidak terjadi force majeure dan oleh
karenanya Para Pihak wajib untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
berdasarkan Perjanjian ini.

Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 November 2015 dan berlaku tanpa batas waktu.

5)

6)

Penyelesaian Perselisihan
a)

Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik
Indonesia;

b)

Para Pihak sepakat untuk berupaya menyelesaikan segala perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini,
maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat;

c)

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk
memilih domisili hukum yang tetap guna upaya penyelesaiannya perselisihan tersebut di Kantor
Kepaniteraan dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

aa.

Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan PT. Royal Prima, Nomor:
3.19/SPJ/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 (“Perjanjian Kerjasama Nomor: 3.19/SPJ/03/2017”)
Perjanjian Kerjasama Nomor: 3.19/SPJ/03/2017 ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“Pihak Pertama”); dengan
PT. Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk menunjuk Pihak Kedua melaksanakan perawatan dan atau
pengobatan bagi karyawan dan pensiunan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) beserta batihnya yang menjadi
peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menggunakan sarana
dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Pihak Kedua.
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3)

Pokok Perjanjian
a)

b)

c)

d)

4)

5)

Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Membayar jasa pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Surat Perjanjian;

(2)

Memberikan persetujuan atau jawaban atas konfirmasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam
melaksanakan jasa pelayanan kesehatan.

Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Memberikan pelayanan prima kepada pasien (karyawan dan pensiunan PTPN III beserta
batihnya);

(2)

Memberikan pelayanan medis sesuai dengan indikasi medis pasien yang bersangkutan;

(3)

Bertanggung jawab secara hukum atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien
apabila terjadi resiko pengobatan karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua;

(4)

Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayanan medis.

Akibat Kelalaian
(1)

Dalam hal Pihak Kedua lalai melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat
Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan memberikan peringatan pertama dan terakhir secara
lisan maupun tulisan;

(2)

Apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan teguran tersebut, maka dalam hal ini Pihak Pertama
dapat membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban membayar kompensasi
dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua.

Keadaan Kahar (Force Majeure)
(1)

Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar
kekuasaan/kemampuan Para Pihak untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena
kesalahan/kelalaian, Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam
seperti gempa bumi, banjir, badai, angin, pemogokan umum, huru-hara, perang, peraturan
pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan moneter, sehingga Pihak yang bersangkutan tidak
dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini;

(2)

Pihak yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) wajib mengajukan/meminta permohonan
kepada Pihak lainnya secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti yang menyakinkan tentang
telah terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) selambat-lambatnya satu minggu hari kalender
setelah kejadian tersebut. Apabila permohonan tersebut tidak diajukan maka Pihak yang
bersangkutan tidak dapat mempergunakan alasan kahar dan tetap diwajibkan melaksanakan
kewajibannya sesuai perjanjian ini;

(3)

Segala kerugian yang mungkin terjadi akibat Keadaan Kahar (Force Majeure) menjadi tanggung
jawab masing-masing pihak.

Jangka Waktu
a)

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal
ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh Para Pihak. Dengan demikian Surat Perjanjian ini
berlaku mulai tanggal 1 April 2017 dan telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2018. Perseroan sedang
melakukan proses perpanjangan.

b)

Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diperpanjnag atas kesepakatan Para Pihak, dengan ketentuan
sebagai berikut:
(1)

Salah satu pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka
waktu kerjasama paling lama 2 bulan sebelum berakhirnya jangka
waktu perjanjian;

(2)

Paling lama dalam jangka waktu 1 bulan setelah permohonan
tersebut pihak yang menerima permohonan memberikan jawabannya
atas permohonan tersebut. Tidak dipenuhi jangka waktu tersebut
tidak dapat diartikan bahwa Surat Perjanjian ini diperpanjang dengan
sendirinya.

Penyelesaian Perselisihan
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a)

6)

Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Pihak Pertama dan Pihak
Kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara
musyawarah dengan tata cara sebagai berikut:
(1)

Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat
permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian permasalahan dan
pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul;

(2)

Para Pihak sepakat bahwa tempat musyawarah ditetapkan ditempat
kedudukan Pihak Pertama;

(3)

Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan antara
Para Pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 hari terhitung sejak
surat permintaan musyawarah diterima oleh Pihak yang dimintakan
untuk musyawarah.

b)

Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati tanpa
diperoleh mufakat atau apabila Para Pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan
kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka Para
Pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan umum di kantor panitera Pengadilan Negeri Medan;

c)

Selama proses musyawarah masih berlangsung, Pihak kedua tidak diperkenankan menghentikan
kewajibannya, kecuali apabila Pihak Pertama menentukan sebaliknya.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

bb.

Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya dengan Rumah Sakit Royal Prima Medan,
Nomor: 1048/P1/PKS/CAR-RS/MDN/VII/2014, Nomor: 1670/PKS/RSRP/VII/2014 tanggal 9 Juli 2014 (“Perjanjian
Kerjasama Nomor: 1048/P1/PKS/CAR-RS/MDN/VII/2014, Nomor: 1670/PKS/RSRP/VII/2014”)
Perjanjian Kerjasama Nomor: 1048/P1/PKS/CAR-RS/MDN/VII/2014, Nomor: 1670/PKS/RSRP/VII/2014 ini pada pokoknya
berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan bagi para peserta program HealthiCare, maka Pihak Pertama
dan Pihak Kedua setuju dan sepakat mengadakan kerjasama, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan
syarat-syarat dan ketentuan.

3)

Pokok Perjanjian
a)

b)

Ruang Lingkup Kerja Sama
(1)

Pihak Pertama menyatakan setuju menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan pelayanan Rawat
Jalan Tingkat Lanjutan, Emergency, Melahirkan, Rawat Inap bagi Peserta Pihak Pertam, dirinci
pada Lampiran I perjanjian ini bagi Peserta Pihak Pertama;

(2)

Pihak Kedua menyatakan setuju ditunjuk Pihak Pertama untuk memberikan pelayanan Rawat
Jalan Tingkat Lanjutan, Emergency, Melahirkan, Rawat Inap bagi Peserta Pihak Pertama;

(3)

Pihak Kedua menjamin pemberian pelayanan kesehatan yang dimaksud pada Huruf c. 1) a) dan
b) ini sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang secara medis diperlukan bagi Peserta
Pihak Pertama yang namanya tercantum dalam Kartu Peserta.

(4)

Pihak Pertama akan membayarkan penggantian biaya atas jasa pelayanan kesehatan yang telah
dilakukan Pihak Kedua atas Peserta Pihak Pertama sesuai dengan perjanjian ini.

Force Majeure
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4)

5)

6)

(1)

Yang dimaksud force majeure/Keadaan Memaksa dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian di
luar kemampuan Para Pihak antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, epidemi,
pemogokan masal, perang, huru-hara dan Peraturan Pemerintah yang kesemuanya langsung
berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;

(2)

Satu Pihak tidak bertanggung jawab pada pihak lainnya bagi kegagalan dalam perjanjian ini
apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh force majeure/Keadaan Memaksa;

(3)

Dalam hal terjadinya force majeure/Keadaan Memaksa tersebut pihak yang bersangkutan wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7×24 jam sejak
terjadinya force majeure/Keadaan Memaksa. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang
bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka force majeure/Keadaan
Memaksa dianggap tidak pernah terjadi;

(4)

Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan, pihak lainnya dapat menerima atau menolak dan
disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7×24 jam;

(5)

Force Majeure/Keadaan Memaksa harus diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat
terjadinya force majeure/Keadaan Memaksa.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai adanya
pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian ini;

b)

Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus memberikan
pemberitahuan tertulis mengenai pemutusan perjanjian kepada Pihak lainnya dalam waktu 1 bulan takwin
sebelum pemutusan perjanjian tersebut berlaku;

c)

Perjanjian dapat berakhir sebelum masanya apabila terjadi kejadian-kejadian force majeure;

d)

Hak dan Kewajiban Para Pihak yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini akan diselesaikan oleh
Para Pihak dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah perjanjian berakhir;

e)

Perjanjian ini tetap berlaku serta mengikat terhadap adanya perubahan atas susunan pengurus atau
pengganti maupun penerus hak-kewajiban dari Para Pihak yang sah dan terikat pada seluruh syarat dan
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini;

f)

Dalam pelaksanaan pengakhiran perjanjian menurut Huruf d. ini, Para Pihak sepakat untuk
mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak secara
musyawarah mufakat berusaha sebaik-baiknya menghindari terjadinya pemutusan perjanjian seperti yang
disebut pada Huruf d;

b)

Apabila cara musyawarah mufakat tidak tercapai maka Para Pihak akan menyelesaikan melalui Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan mengajukan pihak independen untuk mewakili masingmasing pihak.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

cc.

Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara PT. Syntech Mitra Integrasi dengan RSU Royal Prima
(Medan), Nomor: 0429/PKS/PRV-SYN/X/2016, Nomor: 042/PKS/RSURP/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 (“Perjanjian
Kerjasama Pelayanan Kesehatan Nomor: 0429/PKS/PRV-SYN/X/2016, Nomor: 042/PKS/RSURP/X/2016”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Nomor: 0429/PKS/PRV-SYN/X/2016, Nomor: 042/PKS/RSURP/X/2016 ini
pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT. Syntech Mitra Integrasi (“Pihak Pertama”); dengan
RSU Royal Prima (Medan) (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
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2)

Maksud dan Tujuan
a)

Pihak Pertama adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pengelola Administrasi Kesehatan
atau “Third Party Administrator (TPA)”;

b)

Pihak Kedua adalah Rumah Sakit yang bersedia bekerja sama dengan Pihak Pertama beserta seluruh
fasilitasnya untuk memberikan layanan kesehatan kepada peserta Pihak Pertama;

c)

Peserta adalah anggota yang statusnya aktif dari perusahaan dan klien perorangan atau individu yang
statusnya aktif bekerja sama dengan Pihak Pertama.
Para Pihak masing-masing bertindak dalam kapasitas/kedudukan mereka seperti yang telah disebutkan di
atas, bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Kerjasama Pelayanan
Kesehatan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

3)

Pokok Perjanjian
a)

b)

c)

Ruang Lingkup Perjanjian
(1)

Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan kesehatan & pengobatan baik Rawat Inap maupun
Rawat Jalan kepada peserta Pihak Pertama sesuai dengan Kartu Peserta Asuransi yang
diterbitkan oleh Pihak Pertama;

(2)

Kartu Peserta Asuransi yang dimaksud Angka 3). a) (1) diatas terdiri dari kartu dengan sistem
Swipe card ataupun bukan yang berlaku untuk pelayanan kesehatan yang ada pada Pihak
Kedua;

(3)

Kelas perawatan dan fasilitas serta manfaat yang menjadi hak dari peserta Pihak Pertama
tercantum dalam Kartu Peserta Asuransi sebagaimana dimaksud Angka 3). a) (2) di atas.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Pihak Pertama berhak untuk menempatkan Meditech Terminal dan/atau peralatan penunjang di
Rumah Sakit Pihak Kedua;

(2)

Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi medis Pasien;

(3)

Pihak Pertama berhak melakukan pengecekan atas data kesehatan Pasien kepada Pihak Kedua
dengan ketentuan sebagai berikut:
i.

Untuk memperoleh data mengenai kondisi umum kesehatan Pasien, Pihak Pertama
berhak mendapatkan informasi dari Pihak Kedua;

ii.

Untuk mengetahui data pengobatan serta kondisi secara keseluruhan dari Pasien Pihak
Pertama berhak mendapatkan informasi atau data dari dokter yang merawat dan atau
dengan petugas medis Pihak Kedua dengan izin dari dokter yang merawat.

(4)

Pihak Pertama berhak mendapatkan tagihan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh
Pihak Kedua kepada Peserta;

(5)

Pihak Pertama berhak mendapatkan Soft Copy tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pihak
Kedua yang sudah ada maupun tarif yang terbaru;

(6)

Pihak Pertama berhak untuk mengajukan saran atau usulan untuk kepentingan kedua belah
pihak;

(7)

Pihak Pertama wajib melakukan pemasangan Meditech Terminal dan/atau peralatan penunjang
dari Sistem Pihak Pertama di lokasi yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak;

(8)

Pihak Pertama wajib menginformasikan kepada Pihak Kedua mengenai data selisih biaya antara
cakupan atau batasan anggaran dari jaminan kesehatan Pasien dengan biaya riil atas pelayanan
kesehatan kepada Pihak Kedua;

(9)

Pihak Pertama wajib untuk membayarkan tagihan atas pelayanan kesehatan kepada Pihak
Kedua dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas tagihan pelayanan kesehatan;
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(2)

Pihak Kedua berhak menggunakan Meditech Teminal dan/atau peralatan dari Sistem Pihak
Pertama;

(3)

Pihak Kedua berhak mendapatkan layanan dan peralatan penunjang lainnya yang berkaitan
dengan pengoperasian Meditech Terminal;

(4)

Pihak Kedua berhak untuk mengajukan saran atau usulan untuk kepentingan kedua belah pihak;

(5)

Pihak Kedua berkewajiban menjamin bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan yang
diberikan kepada Peserta Pihak Pertama adalah:
i.

Sesuai dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis
yang lazim untuk penyakit yang membutuhkan pelayanan
Rawat Inap dan Rawat Jalan;

ii.

Sesuai dengan standard praktisi medis yang berlaku
(Departemen Kesehataan R.I);

iii.

(6)

d)

Tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh Peserta
Pihak Pertama atau oknum Pihak Kedua.
Pihak Kedua wajib mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah
penyalahgunaan dari limit santunan dan/atau fasilitas kredit, seperti namun tidak terbatas pada
hal-hal di bawah ini:
i.

Permintaan Peserta Pihak Pertama untuk mengubah tanggal pemeriksaan dan/atau
perawatan atau diagnosa penyakit;

ii.

Permintaan atau menawarkan pelayanan medis seperti pemeriksaan laboratorium atau
penunjang diagnostic lain yang tidak diperlukan secara medis atau tidak berhubungan
dengan indikasi Rawat Inap;

iii.

Permintaan untuk membuat tagihan sampai pada jumlah limit santunan tertentu untuk
pelayanan yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang
tertera pada Kartu Peserta Pihak Pertama;

iv.

Dalam hal Pihak Pertama membutuhkan laporan medis Peserta dari Pihak Kedua,
Pihak Pertama menjamin bahwa telah memiliki otoritasi dari peserta untuk memperoleh
laporan medisnya dari Pihak Kedua seperti yang tercantum dalam formulir klaim.

(7)

Pihak Kedua bertanggung jawab dan menjamin atas kebenaran keterangan medis Peserta Pihak
Pertama yang pertama kali diterima oleh Pihak Pertama yang dituangkan/dinyatakan oleh Pihak
Kedua dalam Formulir Perawatan Medis pada saat pasien dirawat atau sudah meninggalkan
Rumah Sakit, serta Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan dalam bentuk
apapun dari Pihak Kedua atau dari pihak manapun atas kesalahan atau kelalaian dalam
pengisian Formulir Perawatan Medis;

(8)

Pihak Kedua berkewajiban mengetahui jumlah biaya santunan Peserta Pihak Pertama baik untuk
Rawat Jalan maupun Rawat Inap (untuk Peserta yang melalui proses verifikasi Meditech) dan
untuk itu apabila terjadi kelebihan antara jumlah santunan dengan jumlah biaya perawatan yang
telah dilakukan maka Pihak Kedua wajib secara langsung menagihkan kekurangan biaya tersebut
kepada Peserta (pasien) Pihak Pertama sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit Pihak
Kedua.

Force Majeure
(1)

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal
melaksanakan perjanjian ini karena terjadimya keadaan kahar, maka Pihak yang mengalami
keadaan kahar tersebut wajib untuk memberitahu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya
dalam waktu 7 hari setelah terjadinya keadaan kahar tersebut kepadanya. Kegagalan untuk
memberikan pemberitahuan atas keadaan kahar tersebut akan dianggap bahwa tidak ada
keadaan kahar;

(2)

Keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang di luar kendali dari salah satu
Pihak seperti peperangan, kerusuhan, pemogokan, pemberontakan, tindakan pemerintah,
perubahan hukum, kebakaran, sabotase, wabah penyakit atau bencana alam seperti antara lain
banjir, gempa bumi atau hal-hal sejenis atau penyebab yang tidak terduga di luar kendali yang
wajar atau tidak dapat dihindarkan dengan perlakuan yang wajar atau hal-hal di luar kemauan
dan kemampuan Para Pihak;

(3)

Apabila keadaan kahar tersebut terjadi sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak dalam
perjanjian ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini, maka Para Pihak akan
menyelesaikan secara musyawarah, dengan catatan bahwa Pihak yang tidak dapat
melaksanakan atau terhambat dalam melaksanakan kewajiban tersebut telah melakukan setiap
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upaya yang wajar untuk menyingkirkan halangan dan melanjutkan pelaksanaan kewajibannya
secepatnya.
4)

5)

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 dan secara
otomatis diperpanjang dalam waktu yang sama sampai ada pemberitahuan dari salah satu pihak untuk
mengakhiri perjanjian ini;

b)

Pihak yang menginginkan berakhirnya Perjanjian kerja sama ini atau mengadakan perubahan-perubahan
atas kontrak ini berkewajiban menyampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kerja sebelum tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal dimulainya perubahan-perubahan yang
dikehendaki;

c)

Terhitung sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian ini akan dapat diadakan perubahan-perubahan
sewaktu-waktu berdasarkan persetujuan Para Pihak dan akan diterbitkan addendum yang disepakati
bersama dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan
Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini terdapat perbedaan pendapat, maka Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

6)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

dd.

Perjanjian Kerjasama antara PT BNI Life Insurance dengan Rumah Sakit Royal Prima Medan tentang Pelayanan
Perawatan dan Pengobatan Secara Berlangganan Di Rumah Sakit Royal Prima Medan Nomor 075.PKS.BL.DIR.0116
dan Nomor /PKS/RSRP/III/2015 tanggal 11 Januari 2016 (“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan BNI Life”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan BNI Life ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT BNI Life Insurance (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa Pihak Pertama merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pelayanan asuransi
jiwa dan memiliki produk berupa asuransi kesehatan;

b)

Bahwa Pihak Kedua, merupakan suatu badan usaha sebagai sarana pelayanan kesehatan sebagaimana
kemampuan dan fasilitas yang tersedia dengan senantiasa akan berusaha memberikan pelayanan
kesehatan yang terbaik berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;

c)

Bahwa Pihak Pertama berkeinginan untuk meningkatkan jumlah penyedia pelayanan kesehatan (provider)
dalam menunjang bidang usahanya dengan menunjuk Pihak Kedua sebagai provider Pihak Pertama dan
Pihak Kedua dengan ini menyatakan setuju untuk menerima penunjukan Pihak Pertama tersebut sesuai
dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pokok Perjanjian
a)

Lingkup Pelayanan Kesehatan
Pihak Kedua menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada peserta di
rumah sakit dengan ruang lingkup pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut:
(1)

Rawat Jalan Tingkat I
i.
Pemeriksaan oleh dokter umum/dokter gigi
ii.
Sarana penunjang diagnostik
iii.
Tindakan pengobatan
iv.
Obat

(2)

Rawat Jalan Tingkat II
i.
Pemeriksaan oleh dokter spesialis dan atau dokter yang khusus ahli dalam bidang
tertentu
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ii.
iii.
iv.

Sarana penunjang diagnostik
Tindakan pengobatan termasuk fisioterapi
Obat

(3)

Rawat Inap
i.
Rawat inap dengan atau tindakan pembedahan, termasuk bersalin
ii.
Emergency out – patient karena kecelakaan
iii.
Minor surgery tanpa rawat inap atau one day care

(4)

Medical check up.
Pihak Kedua atas persetujuan Pihak Pertama akan menunjuk pasien ke rumah sakit yang
memiliki fasilitas lebih lengkap dari fasilitas yang dimiliki Pihak Kedua dalam hal keterbatasan
fasilitas yang dimiliki Pihak Kedua, dimana pasien memerlukan tindakan dan atau perawatan lebih
lanjut.

b)

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Pihak Pertama berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai dengan
kemampuan dan failtas yang tersedia di rumah sakit;

(2)

Pihak
Pertama
berhak
mendapatkan
tanggapan
dari
Pihak
Kedua
atas
saran/usulan/komplain/keluhan yang disampaikan Pihak Pertama sehubungan dengan
pelaksanaan perjanjian ini oleh Pihak Kedua dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya
komplain/keluhan dari Pihak Pertama;

(3)

Pihak Pertama berkewajiban menanggapi saran/usulan/komplain/keluhan yang disampaikan
Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini kepada Pihak Kedua dalam waktu
14 hari sejak diterimanya komplain/keluhan dari Pihak Kedua;

(4)

Pihak Pertama berkewajiban memenuhi pembayaran atas tagihan seluruh tarif pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien, sepanjang seluruh ketentuan dalam
perjanjian ini dipenuhi oleh Pihak Kedua;

(5)

Pihak Pertama berkewajiban memberikan contoh tanda tangan pejabat yang berkewenangan
membuat surat jaminan berikut contoh cap/stempel Pihak Pertama;

(6)

Pihak Pertama berkewajiban memberitahu secara tertulis kepada Pihak Kedua setiap kali
terdapat perubahan yang terjadi dalam hal :
i.
ii.
iii.

(7)

Pihak Pertama berkewajiban untuk menjamin kerahasiaan informasi bisnis kepada peserta apa
yang dimaksud dalam perjanjian ini kecuali :
i.
ii.
iii.

c)

Pihak Pertama pindah alamat/domisili usaha;
Peserta tidak lagi menjadi tanggungan asuransi jiwa Pihak Pertama;
Lingkup pelayanan kesehatan yang berubah

Atas persetuuan tertulis dari Pihak Kedua;
Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum dan sudah dibuka kepada umum
oleh Pihak Kedua;
Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua berhak menolak penggunaan surat jaminan atau kartu peserta apabila : (i) tanda
tangan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat jaminan dan/atau stempel/cap tidak sesuai
dengan contoh yang telah diberikan sebelumnya; (ii) tanggal berlaku kartu peserta telah habis;

(2)

Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas tarif pelayanan kesehatan bagi peserta yang
telah diberikan oleh Pihak Kedua sepanjang seluruh ketentuan dalam perjanjian ini dipenuhi oleh
Pihak Kedua;

(3)

Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada pasien sesuai
dengan kemampuan dan fasilitas rumah sakit dengan menjamin bahwa pengobatan dan
perawatan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan Pihak Pertama adalah:
i.
ii.
iii.

Berdasarkan standar praktisi medis yang berlaku di Departemen Kesehatan Republik
Indonesia;
Berdasarkan diagnosis yang menjadi sebab utama diperlukannya perawatan kesehatan
yang bersangkutan;
Layanan perawatan kesehatan dengan diagnosis yang termasuk dalam pengecualian
yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama bukan merupakan tanggung jawab Pihak Pertama
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu.
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4)

(4)

Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan kepada Pihak Pertama tagihan tarif pelayanan
kesehatan yang telah diberikan kepada pasien setiap saat pada bulan yang sedang berjalan
dengan melampirkan kwitansi/perincian biaya perawatan dan laporan medis secara tertulis
berupa resume medis pada saat pasien telah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan Pihak
Pertama;

(5)

Pihak Kedua tidak mengenakan biaya apapun kepada pasien setiap pemberian tindakan
pelayanan kesehatan dan biaya-biaya lain selain pemberian tindakan pelayanan kesehatan;

(6)

Pihak Kedua berkewajiban menanggung terlebih dahulu tarif pelayanan kesehatan terhadap
pelayanan kesehatan yang tidak tersedia dan atau tidak dapat dilakukan oleh Pihak Kedua
sepanjang hal tersebut merupakan rujukan langsung dari Pihak Kedua, kemudian biaya tersebut
akan disatukan dalam perincian tarif pelayanan kesehatan yang ditagihkan ke Pihak Pertama;

(7)

Pihak Kedua berkewajiban untuk menjamin kerahasiaan informasi bisnis kepada peserta apa
yang dimaksud dalam perjanjian ini kecuali : (i) atas persetujuan tertulis Pihak Pertama; (ii) data
tersebut sudah merupakan informasi milik umum dan sudah dibuka kepada umum kepada Pihak
Pertama; (iii) harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jangka Waktu
Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 2 tahun terhitung terhitung sejak tanggal 31 desember 2015 sampai
dengan tanggal 30 Desember 2017 dan dapat diperpanjang secara otomatis berdasarkan persetujuan Para Pihak.

5)

Pengakhiran Perjanjian
a)

Perjanjian ini dapat dibatalkan atau diputuskan secara sepihak baik oleh Pihak Pertama maupun Pihak
Kedua dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum tanggal berlakunya pembatalan/pemutusan
perjanjian ini.

b)

Pemberitahuan 30 hari sebelumnya tersebut tidak diperlukan apabila:
(1)
(2)
(3)
(4)

c)

Pembatalan atau pemutusan perjanjian tersebut tidak akan mengurangi hak dan/atau kewajiban kedua
belah pihak yang telah dilaksanakan sebelumnya dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai dengan
perjanjian ini.

d)

Apabila perjanjian ini diakhiri sebelum waktunya, maka:

e)
6)

Pihak Pertama atau Pihak Kedua pailit atau akan dibubarkan atau dilikuidasi;
Izin menjalankan perusahaan asuransi jiwa yang diberikan kepada Pihak Pertama dicabut atau
dibekukan oleh pihak yang berwenang;
Pihak Pertama atau Pihak Kedua melakukan tindakan melanggar hukum atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini;
Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan
perjanjian ini.

(1)

Pihak Kedua dan Pihak Pertama setuju bahwa pasien yang berdasarkan alasan-alasan medis
harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau melanjutkan pelayanan
kesehatan rawat inap oleh Pihak Kedua akan diklasifikasikan sebagai kasus khusus yang tidak
dipengaruhi oleh pemutusan perjanjian ini.

(2)

Kasus khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tersebut ditentukan oleh dokter yang
merawat dan disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan terus melanjutkan hak dan
kewajibannya mereka seperti yang diatur oleh perjanjian ini sampai pasien tersebut keluar dari
rumah sakit.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batal/putusnya
perjanjian ini, maka Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan
secara musyawarah kekeluargaan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
kekeluargaan, maka setiap dari Para Pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan untuk maksud tersebut Para Pihak memilih domisili hukum yang sah dan
tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

7)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.
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ee.

Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Rumah Sakit Royal Prima Nomor PER/062/112017 dan
Nomor 47/PKS/RSRP/XII/2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi
Peserta BPJS Ketenagakerjaan tanggal 23 November 2017 (“Perjanjian Kerjasama Kecelakaan Kerja BPJS
Ketenagakerjaan”)
Perjanjian Kerjasama Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

BPJS Ketenagakerjaan (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian tentang pelaksanaan
pelayanan kesehatan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan;

b)

Sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program
JKK di Rumah Sakit Royal Prima;

c)

Untuk terwujudnya kerjasama dan sinergi antar Para Pihak dalam rangka penyediaan layanan kesehatan
bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Royal Prima.

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta, biaya dan tata cara
pembayaran pelayanan kesehatan; hak dan kewajiban, administrasi dan sanksi.

b)

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Hak Pihak Pertama :
i.
ii.
iii.
iv.

(2)

Kewajiban Pihak Pertama :
i.
ii.
iii.
iv.

c)

Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pihak Kedua dalam kasus
kecelakaan kerja;
Mendapatkan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam
medis) yang dianggap perlu sesuai surat pernyataan persetujuan (informed consent);
Mendapatkan tagihan pelayanan kesehatan dan laporan perincian kasus jaminan
kecelakaan kerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sesuai dengan aplikasi;
Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak
Kedua.

Menyediakan aplikasi dan melatih tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah sakit
Royal Prima Pihjak Kedua dan user manualnya;
Menyediakan data nama peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasiskan website atau
data manual bila diperlukan;
Memberikan daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
dan
Melakukan pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 hari kerja sejak
dokumen klaim diterima lengkap.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Hak Pihak Kedua :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

(2)

Mendapatkan data nama peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasiskan website atau
data manual bila diperlukan;
Mendapatkan aplikasi dan pelatihan bagi tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah
Sakit Royal Prima Pihak Kedua dan user manualnya;
Memperoleh informasi tentang tata cara pemberian pelayanan kesehatan kepada
peserta;
Memperoleh daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
dan
Menerima pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 hari kerja sejak
dokumen klaim diterima lengkap.

Kewajiban Pihak Kedua :
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i.
ii.
iii.
iv.
d)

e)

4)

Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dengan baik sesuai Standar
Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI);
Memberikan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam
medis) yang dianggap perlu sesuai pernyataan persetujuan (informed consent).
Mengajukan tagihan pelayanan kesehatan dan memberikan laporan perincian kasus
jaminan kecelakaan kerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sesuai dengan
aplikasi;
Memberitahukan informasi tentang perubahan pelayanan kesehatan secara tertulis
kepada Pihak Pertama.

Sanksi
(1)

Dalam hal keterlambatan pembayaran karena kesalahan Pihak Pertama maka Pihak Pertama
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah klaim yang harus
dibayarkan untuk setiap 1 bulan keterlambatan dan maksimal 24 bulan, kecuali untuk kasus yang
data tagihannya dianggap masih kurang lengkap;

(2)

Jika klaim biaya yang diajukan oleh Pihak Kedua melebihi jangka waktu 6 bulan dari waktu klaim
yang telah ditentukan, maka terhadap Pihak Kedua dikenakan sanksi yaitu pemotongan sebesar
2% dari jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama, sedangkan bila pengajuan
klaim tersebut sampai melebihi jangka waktu 12 bulan dari waktu klaim yang ditentukan, dianggap
klaim tersebut tidak pernah ada.

Keadaan Kahar (Force Majeure)
(1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu
keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan Para Pihak dan yang
menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda
pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian kerja sama ini. Force Majeure tersebut meliputi
banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huruhara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara
langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;

(2)

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 14 hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh
surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaikbaiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja
sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;

(3)

Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 hari kalender maka Para
Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian kerja sama ini;

(4)

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Jangka Waktu
Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember
2019. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para
Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambatnya 3 bulan sebelum dilakukan perubahan atau
berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

5)

Pengakhiran Perjanjian
Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan Pihak yang bermaksud
mengakhiri perjanjian kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 bulan
sebelum perjanjian kerjasama ini kepada Pihak lainnya.

6)

Penyelesaian Perselisihan
Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama
ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak
dicapai kesepakatan maka dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.
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ff.

Perjanjian Kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan Rumah Sakit Royal Prima tentang Pelayanan Kesehatan
Bagi Pegawai dan atau Pensiunan Beserta Keluarganya PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Nomor Pihak
Pertama : 0053.PJ/HKM.01.01/W.SU/2017 dan Nomor Pihak Kedua 020/PKS/RSRP/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017
(“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan PLN Sumut”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan PLN Sumut ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT PLN (Persero) (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa Pihak Pertama membutuhkan pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua untuk karyawan dan
pensiunan berikut tanggungannya;

b)

Bahwa Pihak Kedua memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Royal Prima;

c)

Bahwa Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan
dan Pihak Kedua menerima penunjukan oleh Pihak Pertama tersebut.

Pokok Perjanjian
a)

b)

Lingkup Pelayanan Kesehatan
(1)

Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama meliputi pelayanan
medis yang terdiri dari rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan penunjang medis;

(2)

Dalam hal rawat jalan atau rawat inap yang memerlukan obat-obatan, tindakan atau pemeriksaan
dengan biaya di atas Rp.1.500.000 maka Pihak Kedua wajib meminta persetujuan secara lisan
terlebih dahulu kepada Pihak Pertama kecuali dalam keadaan gawat darurat;

(3)

Untuk memberikan persetujuan tersebut, Pihak Pertama menunjuk pejabat dibawahnya untuk
selanjutnya Pihak Kedua wajib membuat laporan secara tertulis.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini Para Pihak sepakat bahwa hak dan kewajiban Pihak Pertama
adalah sebagai berikut :
(1)
(2)
(3)

(4)
c)

Pasien merupakan tanggung jawab Pihak Pertama berhak atas pelayanan kesehatan yang
holistik dan proesional dari Pihak Kedua;
Pihak Pertama wajib menyerahkan surat jaminan perawatan yang sekaligus menjadi surat
jaminan pembayaran pada saat penagihan dari Pihak Kedua ke Pihak Pertama;
Pihak Pertama wajib menyerahkan nama dan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang
untuk menandatangani surat jaminan perawatan. Apabila terjadi pergantian pejabat maka harus
disampaikan sesegera mungkin pada Pihak Kedua nama dan tanda tangan pejabat baru
tersebut;
Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua atas biaya pelayanan
kesehatan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini Para Pihak sepakat bahwa hak dan kewajiban Pihak Pertama
adalah sebagai berikut :
(1)
(2)
(3)

Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan ketentuan
dalam perjanjian ini;
Pihak Kedua wajib memastikan formulir laporan medis rawat inap (inpatient medical care record)
yang disediakan Pihak Pertama sudah dilengkapi sebagaimana mestinya dan dicantumkan
secara jelas nama dan tanda tangan dokter yang merawat;
Pihak Kedua berhak menolak penggunaan surat jaminan pada keadaan : (i) tanda tangan pejabat
pada surat jaminan tidak sesuai atau diragukan dengan contoh tanda tangan pejabat Pihak
Pertama yang berwenang; (ii) Pihak Pertama telah memberitahukan bahwa pasien bukan atau
tidak lagi menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
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d)
4)

5)

Pihak Kedua berhak mendapat pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku terhitung tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

b)

Apabila salah satu pihak memutuskan kerjasama sebelum waktu kerjasama berakhir, maka kedua belah
pihak sepakat untuk memberikan tanggung waktu selama 1 (satu) bulan untuk menjelaskan hal-hal yang
berakibat dengan pelayanan kesehatan.

Pemutusan Perjanjian
a)

Pihak Kedua secara sepihak berhak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 30 hari
kalender sebelumnya, dalam hal :
(1)
(2)

6)

Pihak Pertama telah memberikan keterangan yang tidak benar menurut Pihak Kedua yang
merugikan atau dapat merugikan Pihak Kedua sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang
diberikan;
Pihak Pertama tidak melaksanakan ketentuan yang diatur.

b)

Apabila salah satu Pihak ingin mengakhiri perjanjian, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara
tertulis akan maksudnya kepada Pihak lainnya berikut alasan berhentinya perjanjian kerjasama ini
sekurangnya 30 hari sebelum tanggal mulai pemutusan perjanjian kerjasama ini;

c)

Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan berdasarkan ketentuan
pemutusan perjanjian ini maka semua kewajiban yang belum diselesaikan Pihak Pertama kepada Pihak
Kedua pada saat pemutusan hubungan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dalam waktu 30 hari
setelah perjanjian berakhir. Untuk itu Pihak Pertama tetap terikat sampai semua kewajiban selesai
sepenuhnya;

d)

Apabila terjadi pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak atau perjanjian telah berakhir, namun ternyata
masih ada pasien Pihak Pertama yang belum selesai dirawat atau masih dalam proses pelayanan
kesehatan, maka Pihak Pertama tetap terikat dengan tanggung jawab semua kewajiban selesai
sepenuhnya;

e)

Apabila terjadi perpanjangan kontrak maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua cukup membuat
addendum/amandemen perpanjangan jadwal. Apabila perpanjangan kontrak dilakukan pada waktu belum
habis masa perjanjian kerjasama, maka dapat dilakukan addendum/amandemen, jika habis masa
berlakunya maka harus dibuat kontrak/perjanjian baru;

f)

Dalam hal pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua tetap bertanggung
jawab dan harus memenuhi semua yang menjadi kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan
sebaliknya;

g)

Dalam pemutusan perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan dalam
Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan
menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan penyelesaian perkara
yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Medan.

7)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

gg.

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan
Nomor 57/KTR/I-01/0018 dan Nomor 005/EXT/PKS/I/2018 tanggal 29 Janurai 2018 jo. Amandemen Perjanjian
Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Bagi Peserta BPJS Kesehatan Nomor: 107/KTR/I-01/0218,
Nomor: 018/DIR/RSRP/III/2018 antara BPJS Kesehatan Cabang Medan dengan Rumah Sakit Royal Prima
(“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan
Kesehatan”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan ini pada
pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
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a)
b)

BPJS Kesehatan (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi peserta dengan
syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan perjanjian ini.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup dan Prosedur
Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa
upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang terdiri dari
rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

b)

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Hak Pihak Pertama
Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Kedua;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

(2)

Kewajiban Pihak Pertama
i.
ii.
iii.
iv.
v.

c)

Mendapatkan data dan informasi tentang sumber daya manusia dan sarana prasaranan
Pihak Kedua;
Mendapatkan informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam
media) yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua;
Menerima tagihan atas biaya pelayanan kesehatan peserta secara teratur dan tertib
sesuai ketentuan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Menerima laporan bulanan yang mencakup pencatatan atas jumlah kasus dan biaya;
Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal
terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua dalam perjanjian
ini;
Meninjau kembali perjanjian apabila Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan terhadap
peringatan tertulis ditembuskan ke PERSI Daerah;
Mengakhiri perjanjian (tidak melanjutkan kerjasama) apabila Pihak Kedua tidak lulus
tahap evaluasi dan penilaian atas kesiapan dalam memberikan pelayanan kesehatan
bagi peserta sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menyediakan dan memberikan informasi tentang kepesertaan, ruang lingkup,
pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan dan mekanisme kerja sama pada Pihak
Kedua;
Membayar biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada
peserta, paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai tagihan
yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati Para Pihak;
Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan Pihak Kedua
sebagai faskes tingkat lanjutan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada
peserta;
Bersama-sama Pihak Kedua, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tata cara
pengajuan klaim, kepada pihak yang berkepentingan;
Menyimpan rahasia informasi pasien yang digunakan untuk proses pembayaran klaim.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Hak Pihak Kedua
i.
ii.
iii.

(2)

Memperoleh informasi tentang kepesertaan, ruang lingkup, pembayaran, prosedur
pelayanan kesehatan dan mekanisme kerja sama;
Menerima pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati Para Pihak;
Memperoleh informasi dan aplikasi terkait dengan sistem informasi manajemen
pelayanan yang berlaku dalam rangka tata kelola administrasi.

Kewajiban Pihak Kedua
i.
ii.

Melayani peserta dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan
kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi rumah sakit;
Menyediakan perangkat keras (hardware) dan jaringan komunikasi data;
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
4)

Menyediakan data dan informasi tentang sumber daya manusia dan sarana prasarana
Pihak Kedua dan informasi lain tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat
rekam medis) yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama;
Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan
pelayanan Pihak Kedua;
Menyediakan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan
keabsahan kartu dan surat rujukan serta melakukan entry data ke dalam aplikasi surat
eligibilitas peserta dan melakukan pencetakannya;
Menyediakan petugas sebagai tenaga entry data kalim/coder untuk penagihan klaim
pelayanan kesehatan peserta;
Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada peserta terkait evaluasi dan penilaian yang dilakukan
oleh Pihak Pertama;
Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan peserta secara teratur dan tertib
sesuai ketentuan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Pihak Pertama;
Membuat laporan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkala setiap
bulan kepada Pihak Pertama;
Menggunakan sistem informasi manajemen yang berlaku dalam rangka tata kelola
administrasi;
Melaksanakan dan mendukung program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Pihak
Pertama.

Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2018.

5)

Pengakhiran Perjanjian
a)

Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian
berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

6)

Persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada
tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut;
Salah satu pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dan tetap tidak
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak tiga kali dengan tenggang
waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 hari kelender dengan tembusan ke
PERSI Daerah. Pengkahiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan
pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan;
Ijin usaha atau operasional salah satu pihak dicabut oleh pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif
pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional pihak yang bersangkutan oleh pemerintah;
Salah satu pihak melakukan merger, konsolidasi, atau diakuisisi oleh perusahaan lain.
Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan merger, konsolidasi atau
akuisisi tersebut oleh Menteri Hukum dan HAM;
Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif
pada tanggal dikeluarkannya keputusan pailit oleh pengadilan; dan
Salah satu pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi pengakhiran berlaku efektif pada
tanggal pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan
prosedur hukum yang berlaku.

b)

Dalam hal Pihak Kedua bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya
jangka waktu perjanjian, Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama
mengenai maksudnya tersebut sekurangnya 3 bulan sebelumnya;

c)

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 KUHPerdata
sejauh mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim/pengadilan terlebih dahulu
untuk membatalkan/mengakhiri suatu perjanjian;

d)

Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku
sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak;

b)

Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan
penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan;

c)

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang
tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan.
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7)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

hh.

Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 015/W01/SPK-RR-RS/V/2014 antara PT.
Prodia Widyahusada dengan Royal Prima Hospital tanggal 24 Mei 2014 jo. Surat Addendum Pertama Perjanjian
Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 015/W01/ADD-RR-RS/V/2016 antara PT. Prodia
Widyahusada dengan Royal Prima Hospital tanggal 25 Mei 2016 jo. Surat Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 015/W01/ADD-RR-RS/IX/2016 tanggal 5 September 2016 (“Perjanjian
Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Prodia Widyahusada (“Pihak Pertama”); dengan
Royal Prima Hospital Medan (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan
Pasien.

3)

Pokok Perjanjian
a)

b)

c)

Penagihan dan Tata Cara Pembayaran

(1)

Prodia akan membuat tagihan;

(2)

Pelanggan wajib melakukan pembayaran dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender
sejak tagihan diterima oleh Pelanggan;

(3)

Dalam hal Pelanggan tidak melakukan pembayaran hingga hari ke-61 terhitung sejak tagihan
diterima oleh Pelanggan, Prodia berhak untuk memberlakukan pembayaran tunai terhadap
Pasien.

Force Majeure
(1)

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi force majeure, pihak yang mengalami force
majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya dalam 2×24 jam setelah terjadinya peristiwa force majeure;

(2)

Apabila terjadi keadaan force majeure berlangsung secara terus menerus sehingga tidak
memungkinkan Para Pihak melanjutkan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Larangan Pengalihan
(1)

Selama perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh
isi dan/atau kondisi dalam perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak
lainnya terlebih dahulu;

(2)

Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan dimana Prodia diharuskan
mengalihkan pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan perjanjian dengan
pemberitahuan kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada:
i.

Selama perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau
seluruh isi dan/atau kondisi dalam perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan
tertulis pihak liannya terlebih dahulu;

ii.

Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan dimana Prodia
diharuskan mengalihkan pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan
perjanjian dengan pemberitahuan kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas
pada:
(i)

Aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN)
atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih
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dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut
melampaui rentang waktu kemampuan supply alat cadangan listrik
(UPS/Uninterrupted Power Supply) Prodia;

d)

5)

6)

Kekosongan reagen dan/atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang
disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;

(iii)

Bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan
dikategorikan dalam “border line” atau “gray zone”.

Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian
(1)

4)

(ii)

Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu
menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
i.

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak lainnya;

ii.

Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian;

iii.

Dalam hal terjadinya force majeure;

iv.

Sebab-sebab lain dengan terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan selambatlambatnya 30 hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

(2)

Sehubungan dengan diakhirinya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini
mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
mengatur tentang batalnya suatu perjanjian;

(3)

Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta
merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum
terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung efektif sejak tanggal 25 Mei 2016 dan
telah berakhir pada 31 Desember 2017. Perseroan sedang melakukan proses perpanjangan.

b)

Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak akan membebaskan kedua belah pihak dari kewajiban masingmasing pihak kepada pihak lainnya.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.

b)

Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

ii.

Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Prima Husada Cipta Medan dengan Rumah Sakit Royal Prima Medan,
Nomor: UM.30/1/3/PT.PNCM.18 dan Nomor: 008/PKS-RSRP/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 (“Perjanjian Kerjasama
Nomor: UM.30/1/3/PT.PNCM.18 dan Nomor: 008/PKS-RSRP/II/2018”)
Perjanjian Kerjasama Nomor: UM.30/1/3/PT.PNCM.18 dan Nomor: 008/PKS-RSRP/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 ini pada
pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT. Prima Husada Cipta Medan (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima Medan (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
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Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan bersama-sama telah sepakat mengadakan kerja sama
mengenai pelayanan kesehatan pegawai keluarga dari Pihak Pertama.
3)

Pokok Perjanjian
a)

b)

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Pihak Pertama wajib memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua
dalam hal pelayanan kesehatan terhadap pasien;

(2)

Pihak Pertama berhak untuk melakukan verifikasi atas tagihan Pihak Kedua;

(3)

Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan
oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pihak
Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Pihak Kedua berhak untuk memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari Pihak
Pertama sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama;

(2)

Pihak Kedua berhak untuk memperoleh biaya pemeriksaan (biaya perawatan/tindakan operasi)
terhadap Peserta yang dirujuk dengan melampirkan kwitansi dan bukti-bukti perawatan.

(3)

Pihak Kedua berkewajiban untuk:
i.

Memberikan segala fasilitas dan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalam yang
tepat kepada peserta;

ii.

Pemeriksaan penunjang serta segala tindakan yang dibutuhkan peserta yang bersifat
kausatif dan rasional serta sesuai dengan diagnosa penyakit peserta;

iii.

Menyediakan obat yang dibutuhkan peserta tanpa pengecualian, walaupun obat yang
dibutuhkan peserta tidak tersedia di apotik Pihak Kedua;

iv.

Pemberian obat terhadap peserta harus menyesuaikan formularium obat yang telah
ditetapkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Medan;

v.

Memberlakukan margin obat maksimal 20%;

vi.

Komposisi pemberian obat adalah mengutamakan obat generik dapat dikonfirmasikan
ke Pihak Pertama dengan ketentuan obat paten 70% dan generik 30%;

vii.

Mencantumkan diagnosa penyakit dan indikasi penyakit/keluhan peserta pada resume
medis secara jelas dan lengkap;

viii.

Merujuk peserta ke Rumah Sakit Provider Pihak Pertama yang mempunyai fasilitas dan
kemampuan
untuk
melakukan
perawatan/tindakan/operasi
apabila
peserta
membutuhkan perawatan/tindakan/operasi yang fasilitasnya tidak tersedia di tempat
Pihak Kedua;

ix.

Merujuk peserta ke Rumah Sakit yang bukan provider Pihak Pertama yang berada
dalam wilayah yang sama dengan wilayah Pihak Kedua yang mempunyai fasilitas dan
kemampuan untuk melakukan perawatan/tindakan/operasi, apabila Huruf ini telah
selesai;

x.

Menarik kembali peserta apabila perawatan/tindakan/operasi sebagaimana dimaksud
Huruf ini telah selesai;

xi.

Melakukan pengawasan terhadap peserta yang dirujuk sebagaimana dimaksud pada
Huruf ini;

xii.

Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan peserta secara teratur setiap
bulan kepada Pihak Pertama;

xiii.

Menghubungi dokter perusahaan dari Pihak Pertama apabila ada peserta yang dirawat
inap;

xiv.

Mengizinkan dokter perusahaan dari Pihak Pertama untuk membaca, mengisi dan
memeriksa status peserta yang dirawat inap.

140

c)

(4)

S
e
tiap peserta yang akan dirujuk ke Rumah Sakit lain, terlebih dahulu menginformasi dan
mengkonsultasikan kepada Pihak Pertama untuk mendapat persetujuan;

(5)

Pihak Kedua wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pihak Pertama apabila ada
peserta yang memerlukan pemeriksaan dengan tarif tindakan diatas atau sama dengan
Rp.1.000.000,- per tindakan atau apabila memerlukan pemakaian obat/alat medis habis pakai
diatas atau sama dengan Rp.500.000,-. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan konfirmasi, maka
Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan atau tidak dilakukan pembayaran;

Sanksi
(1)

Dalam hal Pihak Kedua atau dokter yang berpraktek di Pihak Kedua terbukti secara nyata
melakukan hal-hal sebagai berikut:
i.

Tidak melayani Peserta sesuai dengan kewajibannya sebagai provider, dan atau

ii.

Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan
haknya;

iii.

Memungut biaya tambahan kepada peserta, yang melanggar ketentuan sebagaimana
diatur dalam perjanjian ini.
Maka Pihak Pertama berhak menangguhkan pembayaran atas tagihan yang diajukan
Pihak Kedua sampai ada penyelesaian yang diterima oleh Para Pihak.

d)

(2)

Dalam hal Pihak Kedua atau dokter yang bekerja atau berpraktek di Pihak Kedua melakukan
tindakan atau kesalahan atau malpraktek yang dibuktikan secara hukum dan menimbulkan
kerugian bagi peserta sehingga mengakibatkan peserta menuntut Pihak Kedua dan/atau Pihak
Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengganti kerugian dan menghadapi tuntutan yang
diajukan peserta;

(3)

Dalam hal Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur
dalam perjanjian ini meskipun tagihan Pihak Kedua telah dinyatakan lengkap dan sah, maka
Pihak Kedua berhak mengenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu permil) dan maksimal
sebesar 1% perbulan dari tagihan yang belum dilunasi;

(4)

Pihak Pertama berhak menangguhkan pembayaran kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua
melakukan pembatalan secara sepihak yang tidak memenuhi mekanisme sebagaimana yang
dimaksud dalam perjanjian ini;

Force Majeure
(1)

4)

Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah keadaan-keadaan sebagai
berikut:
i.

Gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor, banjir besar dan bencana alam
lainnya;

ii.

Huru-hara, pemberontakan, akibat perang, sabotase, peraturan pemerintah yang
mengakibatkan kerugian di luar dugaan dan di luar kemampuan kontrol kedua belah
pihak;

iii.

Keputusan atau pelarangan oleh Pemerintah.

(2)

Kerugian-kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari terjadinya force
majeure tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak lain dalam perjanjian ini;

(3)

Segala kerugian yang mungkin terjadi akibat keadaan kahar (Force Majeure) menjadi tanggung
jawab masing-masing Pihak.

Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dapat diperpanjang
apabila kedua belah pihak menginginkannya.

5)

Penyelesaian Perselisihan
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a)

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, para pihak bersepakat untuk pertama
kalinya menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu
60 hari setelah salah satu pihak menerima pemberitahuan dari pihak lainnya mengenai adanya
perselisihan atau perbedaan tersebut;

b)

Apabila para pihak belum mencapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan melalui Arbitrase Nasional (BANI) dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)

Permintaan ke BANI untuk memulai arbitrasi dapat diajukan oleh masing-masing pihak;

(2)

Bahasa yang dipergunakan dalam arbitrasi dalam Bahasa Indonesia;

(3)

Tempat arbitasi adalah di Medan;

(4)

Pengadilan arbitrase terdiri dari 3 orang arbiter yang bekerja dalam satu grup, dengan
komposisi arbiter sebagai berikut:
i.
ii.
iii.

6)

1 orang wakil dari Pihak Pertama
1 orang wakil dari Pihak Kedua
1 orang wakil yang ditunjuk dan disetujui oleh kedua belah pihak.

(5)

Dalam hal terjadi perselisihan atau ketidakkonsistenan diantara peraturan ini dengan peraturan
arbitrasi BANI maka tambahan peraturan ini akan mengesampingkan peraturan BANI, tetapi
hanya pada tingkat perselisihan atau ketidakkonsistenan tersebut;

(6)

Tak satu pihak pun yang berhak untuk memulai atau mengajukan gugatan di pengadilan atas
perselisihan sampai permasalahan yang sedang dipersengketakan diputuskan oleh badan
arbitrase dan khusus berkenaan dengan pelaksanaan keputusan BANI tersebut;

(7)

Keputusan BANI tersebut adalah bersifat mengikat dan final (terakhir) bagi Para Pihak.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

jj.

Perjanjian Kerjasama antara PT Musim Mas dengan Rumah Sakit Royal Prima tentang Pelayanan Kesehatan
Nomor: 017/MM/HRD/VIII/2017 (“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan PT Musim Mas”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan PT Musim Mas ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT Musim Mas (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa Pihak Pertama membutuhkan pelayanan kesehatan serta pengobatan dari Pihak Kedua untuk
karyawan/karyawati Pihak Pertama;

b)

Bahwa Pihak Kedua memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Royal Prima;

c)

Bahwa Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan
dan Pihak Kedua menerima penunjukan oleh Pihak Pertama tersebut.

Pokok Perjanjian

a)

Lingkup Pelayanan Kesehatan
(1)

Pihak Kedua berkewajiban memberikan fasilitas pelayanan perawatan dan perobatan menurut
indikasi medis dan standart pelayanan kesehatan profesional kepada karyawan/karyawati dan
atau keluarganya sesuai haknya yang diberikan oleh Pihak Pertama.
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b)

4)

5)

(2)

Pihak Kedua membebaskan karyawan/karyawati Pihak Pertama dari prosedur pembayaran uang
muka atau deposit pembayaran rawat inap dan atau biaya administrasi atau konsultasi rawat
jalan. Semua biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sejauh
mana Pihak Kedua tidak memberikan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan yang
diatur dalam Perjanjian ini.

(3)

Setiap biaya yang timbul di luar tindakan medis antara lain pemakaian telepon, cucian dan lainlain ditanggung dan ditagih langsung kepada klien.

Cara Pembayaran
(1)

Para Pihak bersepakat pembayaran untuk biaya pelayanan kesehatan rawat jalan adalah sistem
tunai (reimbursement) sedangkan untuk pelayanan kesehatan rawar inap akan ditagih oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama pada saat karyawan telah melewati atau selesai menjalani rawat
inap.

(2)

Setiap tagihan harus dilunasi oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
terhitung mulai tanggal penerimaan berkas lengkap oleh Pihak Pertama.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku terhitung tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

b)

Apabila masa Perjanjian ini berakhir dan belum dibuat perpanjangan maka kedua belah pihak sepakat
untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan berpedoman pada Perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan
menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan penyelesaian perkara
yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Medan.

6)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia

kk.

Perjanjian Pinjam Pakai Antara Tan Suyono dengan Tommy Leonard, SH., M.Kn selaku Direktur Utama PT. Royal
Prima tertanggal 3 Oktober 2017 (“Perjanjian Pinjam Pakai”)
Perjanjian Pinjam Pakai ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

Tan Suyono (“Pihak Pertama”); dengan
PT Royal Prima (“Perseroan”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai dimana Pihak Pertama setuju
untuk memberikan hak Pinjam Pakai di unit 7A berukuran luas ± 96m (lantai atas) di Gedung Grand Slipi Tower Jl.
S. Parman Kav. 22-24 Jakarta kepada Pihak Kedua, yang letak dan ukuran kantor tersebut telah diketahui oleh
kedua belah pihak sesuai dengan gambar lokasi dan spesifikasi tekhnis.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Penggunaan Ruangan
(1)

Pihak Kedua hanya diperkenankan menggunakan ruangan untuk menjalankan usahanya dalam
bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan operasionalnya dan Pihak Kedua menjamin kepada
Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua telah mendapatkan semua izin dan persetujuan yang
diperlukan untuk menjalankan usahanya tersbut.
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(2)

b)

Pihak Kedua wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, jika
Pihak Kedua hendak memakai ruangan tersebut untuk maksud lain daripada yang telah
ditetapkan di atas.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Pertama
Sehubungan dengan Perjanjian ini, Pihak Pertama berkewajiban selama jangka waktu pakai, untuk:

4)

5)

(1)

Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas musnah dan/atau hilangnya barang-barang milik
Pihak Kedua karena sebab apapun juga, antara lain kebakaran, gempa bumi, angin topan, huruhara, pencurian dan lain-lain.

(2)

Pihak Pertama menjamin, selama Pihak Kedua memenuhi kewajiban atau ketentuam dalam
Perjanjian, Pihak Kedua dapat mempergunakan ruangan dengan tenteram dalam arti bahwa
Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak ketiga yang menyatakan mempunyai hak
untuk menempati ruangan.

Jangka Waktu Pinjam Pakai
a)

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 3 Oktober 2019;

b)

Pihak Kedua diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan perpanjangan Jangka Waktu Pinjam
Pakai dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Pertama selambatnya 90 (sembilan puluh)
hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjam Pakai.

c)

Apabila Pihak Pertama menyetujui perpanjangan Jangka Waktu Pinjam Pakai, maka Pihak Pertama
berhak menentukan syarat dan ketentuan-ketentuan lain, baik mengenai jangka waktu maupun syaratsyarat lain.

Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan
menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk membawa perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Barat/Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI.

6)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia

Catatan:
Perjanjian-perjanjian penting di atas, terbatas pada perjanjian-perjanjian huruf b, g, h, aa, dd dan hh telah berakhir masa
berlakunya sesuai dengan jangka waktu masing-masing sebagaimana telah kami ungkap di atas.
Namun, berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 5 April 2018, Direksi Perseroan menyatakan dengan
sebenar-benarnya bahwa Perseroan telah mengajukan perpanjangan terhadap perjanjian-perjanjian sebagaimana
dimaksud di atas dan perpanjangan dari tiap-tiap perjanjian tersebut masih dalam proses perpanjangan.

Perusahaan Anak
PERJANJIAN KERJASAMA
a.

Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Obat bagi Peserta antara PT. Asuransi Jiwa
Inhealth Indonesia dengan Rumah Sakit Royal Prima Jambi, Nomor: /AJII/KOP-PKU/KTR/, Nomor: 054/RSRPJ/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 (“Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Nomor: /AJII/KOP-PKU/KTR/,
Nomor: 054/RS-RPJ/I/2018”)
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Nomor: /AJII/KOP-PKU/KTR/, Nomor: 054/RS-RPJ/I/2018 ini pada pokoknya
berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”)
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secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Para Pihak sepakat untuk saling bekerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada Peserta Inhealth
dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup dan Prosedur Pelayanan
Ruang Lingkup pelayanan kesehatan oleh Provider sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan tata
cara/prosedur layanan bagi Peserta Inhealth dalam memperoleh hak atas pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit.

b)

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Tanpa mengesampingkan hak Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari
Perjanjian ini, maka Pihak pertama berhak untuk:
i.

Melakukan peninjauan atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Kedua
kepada Peserta dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data
dan informasi tentang fasilitas Pihak Kedua dan kunjungan Peserta Mandiri Inhealth
dan/atau Peserta Koordinasi Manfaat.

ii.

Melakukan pemantauan atas ketersediaan dan mekanisme pemesanan obat yang
tercantum dalam Formularium Obat Inhealth (FOI) pada Pihak Kedua.

iii. Memberikan teguran atau peringatan lisan dan/atau tertulis kepada Pihak Kedua
dalam hal Pihak Pertama menemukan terjadinya penyimpangan terhadap
pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini.
iv. Mengakhiri Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak
mendapatkan tanggapan dari Pihak Kedua.
v.
(2)

c)

Mengakhiri Perjanjian ini apabila Pihak Kedua tidak lulus tahap evaluasi dan penilaian
atas kesiapan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta Inhealth.

Tanpa mengesampingkan kewajiban Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain
dari Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk:
i.

Membayar biaya pelayanan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak
Kedua kepada Peserta Inhealth, sesuai tagihan yang diajukan Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati
Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

ii.

Menyediakan dan memberikan kepada Pihak Kedua, Formularium Obat Inhealth (FOI)
serta buku panduan/leaflet/petunjuk tata cara bagi Peserta untuk memperoleh hak atas
Pelayanan Kesehatan dari provider Pihak Pertama, format sistem pencatatan laporan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Tanpa mengesampingkan hak Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari
Perjanjian ini, maka Pihak Kedua berhak untuk:
i.

Menerima informasi tentang ruang lingkup dan prosedur Pelayanan Kesehatan yang
disediakan bagi Peserta.

ii.

Memperoleh pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan dari Pihak Pertama atas
Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua, sesuai dengan ketentuan
dan prosedur yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

iii.

Memperoleh Formularium Obat Inhealth (FOI) dan ketentuan lain yang berlaku,
buku/panduan/leaflet/petunjuk tata cara bagi Peserta untuk memperoleh hak atas
Pelayanan Kesehatan dari provider Pihak Pertama, format sistem dan pencatatan.
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(2)

Tanpa mengesampingkan kewajiban Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain
dari Perjanjian ini, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk:
i.

Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat-obatan yang tercakup dalam Formularium
Obat Inhealth (FOI), kecuali dalam keadaan kosong yang dinyatakan secara tertulis oleh
Pedagang Besar Farmasi/Distributor Obat/Produsen Farmasi setempat.

ii.

Menyediakan dan memberikan kepada Pihak Kedua, Formularium Obat Inhealth (FOI)
serta buku panduan/leaflet/petunjuk tata cara bagi Peserta untuk memperoleh hak atas
Pelayanan Kesehatan dari provider Pihak Pertama, format sistem pencatatan laporan.

iii.

Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat baik melalui pertukaran data
elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh Pihak Pertama.

iv.

Mengajukan tagihan elektronik iuran aplikasi online yang ditetapkan Pihak Pertama atas
biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada
Pihak Pertama.

v.

Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat bagi peserta inhealth yang
berpedoman pada formularium obat Inhealth yang berlaku.

vi.

Pihak Kedua wajib menyediakan dokter-dokter untuk kebutuhan peserta inhealth sesuai
dengan jam kerja dokter pada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib menyediakan
penggantinya dalam hal dokter-dokter yang disediakan berhalangan dan/atau tidak lagi
bekerja atau berpraktek di Pihak Kedua.

vii. Sehubungan dengan ketentuan butir vi di atas ayat ini, Pihak Kedua wajib memastikan
bahwa dokter yang bekerja atau berpraktek di Pihak Kedua mematuhi ruang lingkup dan
prosedur pelayanan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta membuat perjanjian tertulis
dengan dokter yang intinya memuat ruang lingkup tugas dan kewajiban pemberian
layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
d)

Sanksi
(1)

Dalam hal Pihak kedua terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
i.

Tidak melayani Peserta Inhealth sesuai dengan kewajibannya sebagai Provider;

ii.

Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Peserta Inhealth sesuai
dengan haknya berdasarkan Plan yang dipilihnya; dan/atau

iii.

Memungut biaya tambahan kepada Peserta Inhealth diluar kesepakatan yang ada.
Maka Pihak Pertama berhak untuk menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya
pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh Pihak Kedua, sampai adanya
penyelesaian yang dapat diterima oleh Pihak Pertama.

e)

(2)

Dalam hal Pihak kedua melakukan tindakan atau kesalahan atau malpraktek yang menimbulkan
kerugian bagi Peserta Inhealth sehingga mengakibatkan Peserta Inhealth menuntut Pihak Kedua
dan/atau Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib mengganti kerugian dan menghadapi tuntutan
yang diajukan oleh Peserta Inhealth.

(3)

Dalam hal Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya padahal Pihak
Pertama telah menyetujui tagihan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berhak mengajukan surat
teguran sebanyak 3 kali. Apabila surat teguran ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari Pihak
Pertama maka Pihak Kedua berhak memutuskan Perjanjian.

Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian
(1)

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian,
berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
i.

Dalam hal Pihak Kedua pindah ke lokasi yang tidak disepakati oleh Pihak Pertama.

ii.

Dalam hal Pihak Kedua dinyatakan tidak lulus tahap evaluasi dan penilaian sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini.

iii.

Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang
diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 kali dengan
tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 hari kalender.
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Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan
pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.

f)

iv.

Ijin usaha atau operasional Pihak Pertama atau ijin operasional Pihak Kedua dicabut oleh
Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan
Ijin usaha atau operasional Pihak atau Ijin praktek yang bersangkutan oleh Pemerintah
atau asosiasi profesi.

v.

Salah satu Pihak melakukan merger, konsolidasi atau diakuisisi oleh perusahaan lain.
Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan merger, konsolidasi
atau akuisisi tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

vi.

Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku
efektif pada tanggal dikeluarkannya putusan pailit oleh Pengadilan.

vii.

Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku
efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah
menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

(2)

Kecuali berdasarkan ketentuan huruf d) angka (1) butir iii. di atas atau sebagai akibat Force
Majeure, maka dalam hal Pihak Kedua bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak
sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan
tertulis kepada Pihak Pertama mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 2 bulan
sebelumnya.

(3)

Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk
mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang
mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu
untuk membatalkan/mengakhiri suatu perjanjian.

(4)

Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum
diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuanketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut
oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pengalihan Perjanjian
Hak dan kewajiban Pihak Kedua sebagai Provider yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh
dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis Pihak
Pertama.

g)

Keadaan Memaksa (Force Majeure)
(1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu
keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang
menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda
pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi: banjir, wabah,
perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan
umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap
pelaksanaan Perjanjian ini.

(2)

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 7 hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh
surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaikbaiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera
setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

(3)

Apabila keadaan memaksa/ Force Majeure tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 hari kalender, maka Para
Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

(4)

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.
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4)

5)

6)

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari
2020 atau berlaku untuk jangka waktu 2 tahun.

b)

Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian tidak
ada pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak yang lainnya untuk membatalkan/menghentikan
kerjasama, maka Perjanjian ini dihentikan.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini
akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

b)

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas tidak berhasil
mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut
melalui Pengadilan.

c)

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang
tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

b.

Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pengobatan dan atau Perawatan Bagi Pensiunan PT. Pertamina antara
Rumah Sakit Royal Prima Jambi dengan Yayasan Kesehatan Pertamina, Nomor: 402/RS-RPJ/III/2017, Nomor:
228/PKS-RS/LKM/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 (“Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/RS-RPJ/III/2017, Nomor:
228/PKS-RS/LKM/III/2017”)
Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/RS-RPJ/III/2017, Nomor: 228/PKS-RS/LKM/III/2017 ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

Rumah Sakit Royal Prima Jambi (“Pihak Pertama”); dengan
Yayasan Kesehatan Pertamina (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Para Pihak sepakat untuk saling bekerjasama dengan memelihara itikad baik dan sesuai standar bisnis yang
semestinya untuk melakukan kerjasama, dimana Pihak Kedua bermaksud untuk mendapatkan pelayanan medis
dan/atau perawatan kesehatan dari Rumah Sakit dan Klinik Pihak Pertama atas Peserta Pihak Kedua dan Pihak
Pertama bersedia dan sanggup untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta Pihak Kedua.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Hak dan Kewajiban
(1)

(2)

Hak Pihak Pertama
i.

Meminta konfirmasi dari Pihak Kedua sehubungan Pelayanan Kesehatan atas diri
Peserta untuk dirawat inap di rumah sakit, dan mendapatkan surat jaminan rawat inap
dari Pihak Kedua sebagai jawaban.

ii.

Menerima pembayaran tagihan biaya-biaya Layanan kesehatan seusai ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Pertama
i.

Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta.

ii.

Menerbitkan buku Tarif dan menyerahkannya kepada Pihak Kedua sebagai acuan dalam
menentukan jumlah klaim yang ditagihkan.

iii.

Tidak membedakan pelayanan kepada Peserta Pihak Kedua dalam pemberian Pelayanan
Kesehatan, sama seperti Pasien Umum.

iv.

Mengikuti SOP Pelayanan Kesehatan yang dibuat Pihak Kedua dan disepakati Para Pihak.
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v.
(3)

Menolak Peserta dalam hal-hal sebagai berikut:
H

(i)

Peserta tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan yang sah berupa Kartu
Peserta yang berlaku dan bukti diri lain, kecuali telah mendapatkan konfirmasi
a
sebelumnya
dari Pihak Kedua mengenai kepesertaan Peserta.
k

(ii)

Pihak Pertama telah diinformasikan secara tertulis bahwa Peserta sudah
P
dihentikan
dalam atau dihentikan sementara.
i
h
Peserta
meminta Pihak Pertama untuk mengubah tanggal perawatan,
a
diagnosa
medis, dan/atau informasi apapun yang akan diserahkan kepada
k Kedua.
Pihak

(iii)

(iv)

(v)

K
Peserta
berinisiatif meminta Pelayanan Kesehatan yang tidak perlu secara
e atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti
medis
d
tes laboratorium dan tes diagnostik.
u
a
Peserta
meminta Pelayanan Kesehatan diberikan kepada orang lain yang
namanya tidak tertulis dalam Kartu Peserta atau Jaminan Rawat Inap.

(vi)
(vii)
(viii)

Memberikan rincian biaya atau keterangan medis mengenai Peserta bila
sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
Membantu pelaksanaan Hospital Monitoring.
Menginformasikan kepada Pihak Kedua dalam hubungan dengan Hospital
Monitoring pada saat Peserta akan Rawat Inap.

(3) Hak Pihak Kedua
i.

Mendapatkan jasa Pelayanan Kesehatan dari Pihak Pertama untuk para Peserta, sesuai
dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini

ii.

Menolak pembayaran biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang tidak sesuai dengan
kesepakatan Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
Menolak perubahan Tarif Yang Disepakati yang tidak dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini;

iii.

(4)

b)

iv.

Dalam hal Pihak kedua membutuhkan laporan medis Peserta dari Pihak Pertama dan
setelah mendapatkan otoritasi dari Peserta, maka Pihak kedua berhak untuk memperoleh
laporan medis tersebut dari Pihak Pertama;

v.

Pihak Kedua berhak untuk menghentikan pemberian jaminan atas fasilitas Layanan
Kesehatan dari Pihak pertama kepada Peserta dengan terlebih dahulu menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 15 hari sebelum
penghentian pemberian jaminan tersebut dilakukan.

vi.

Melakukan telah utilisasi (Manejemen Utilisasi).

Kewajiban Pihak Kedua
i.

Menerbitkan Kartu Peserta atau Bukti Diri lain yang
akan dipergunakan oleh setiap Peserta untuk
membuktikan identitas dan berlakunya kepesertaan
kepada Pihak Pertama;

ii.

Melalui Yayasan Kesehatan Pertamina, membayar
tagihan biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang
diajukan oleh Pihak Pertama atas diri Peserta, yang
memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini.

iii.

Memberikan konfirmasi kepesertaan untuk kasus Rawat
Inap atas diri Peserta dan menerbitkan Surat Jaminan
Rawat Inap kepada Pihak Pertama.

Pembayaran Ongkos Angkut
(1)

Pihak Kedua menerima ongkos pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun) dari Pihak Pertama sesuai dengan surat penawaran harga yang telah
disepakati bersama yaitu Rp.24.000/Kg.
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(2)

c)

Kedua belah pihak setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi
perubahan situasi ekonomi dan moneter yang ada kaitannya langsung dengan masalah angkutan
limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Pemutusan Perjanjian
Selain karena sebab jangka waktu Perjanjian, Perjanjian ini dapat putus karena sebab-sebab sebagai
berikut:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

d)

4)

5)

Pemutusan oleh salah satu Pihak;
Para Pihak dapat membatalkan perjanjian sewaktu-waktu tanpa meminta persetujuan dari pihak
lainnya;
Pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam huruf (1) dan (2) diatas, harus diberitahukan
secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan;
Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan penerapan pasal 1266 dan 1267 KUH
Perdata oleh karena itu untuk pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan suatu
keputusan Hakim terlebih dahulu;
Pelaksanaan pemutusan berdasarkan Perjanjian ini tidak mengurangi atau menghapuskan hak,
kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang timbul, belum dilaksanakan dan masih
harus diselesaikan berdasarkan Perjanjian ini, oleh karenanya para Pihak masih tetap
mempunyai kewajiban serta tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang
diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

Keadaan Memaksa (Force Majeure)
(1)

Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar
kemampuan masing-masing Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun Pihak
yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara
nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan Pihak tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa
termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir angin
topan, kilat, halilintar, pemogokan, demontrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau
penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan
adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;

(2)

Bahwa atas ada dan/atau tidak adanya keadaan Force Majeure, Para Pihak tidak dibebaskan dan
tetap diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab masing-masing
Pihak sesuai Perjanjian ini.

Jangka Waktu
a)

Jangka waktu Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani pada tanggal 1 April 2017 dan akan
tetap berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai
diakhirinya/diputuskannya Perjanjian Kerjasama ini (otomatis).

b)

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud harus diberikan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu
paling lambat 2 bulan sebelum tanggal berlakunya pemutusan Perjanjian, kecuali apabila terjadi
wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua maka syarat mengenai jangka waktu pemberitahuan
tersebut tidak berlaku.

c)

Perjanjian ini tetap berlaku, mengikat dan tidak merubah berlakunya, walaupun ada perubahan dan atau
penggantian atas susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, Para Pemegang Saham pada masingmasing Pihak.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Segala perselisihan, persengketaan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul sehubungan dengan
Perjanjian ini dan/atau segala sesuatu yang berhubungan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan
Perjanjian ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengan, Para Pihak sepakat terlebih dahulu
menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mecapai mufakat;

b)

Dalam hal perselisihan, persengketaan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan
dengan musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal dimulainya
musyawarah tersebut maka akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) dengan menggunakan peraturan BANI dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua
perubahannya;

c)

Proses Arbitrase dilaksanakan di Kantor BANI di Jakarta, Indonesia dan dilaksanakan dalam Bahasa
Indonesia;
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6)

d)

Keputusan Majelis arbitrase merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir, final (Final and Binding),
mengikat Para Pihak yang bersengketa, berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan dan/atau
diganggu gugat, karenanya Para Pihak setuju dan berjanji untuk melaksanakan dan tidak menggugat
keputusan Majelis Arbitrase di Pengadilan manapun juga;

e)

Seluruh biaya penyelesaian perselisihan, persengketaan, perbedaan pendapat melalui Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dibebankan kepada Para Pihak
secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku;

f)

Hal-hal lain yang belum diatur dalam huruf angka 5) ini berlaku ketentuan yang diatur dalam ketentuan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa;

g)

Untuk pelaksanaan keputusan BANI sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, Para Pihak memilih domisili
hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

c.

Surat 4.Surat Perjanjian Kerjasama Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penumpang Umum
secara Terpadu antara PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jambi dengan Rumah Sakit Royal Prima Jambi, Nomor:
P/10/SP/2015, Nomor: 535/RS-RPJ/XII/2015, Nomor B/4177/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 (“Perjanjian
Kerjasama Nomor: P/10/SP/2015, Nomor: 535/RS-RPJ/XII/2015, Nomor B/4177/XII/2015”)
Perjanjian Kerjasama Nomor: P/10/SP/2015, Nomor: 535/RS-RPJ/XII/2015, Nomor B/4177/XII/2015 ini pada pokoknya
berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)
c)

PT. Jasa Raharja (Persero) (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima (“Pihak Kedua”), dengan
Polresta Jambi (“Pihak Ketiga”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas jalan
dan penumpang angkutan umum, maka Para Pihak sepakat untuk saling menjalin koordinasi dan kerja sama
secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam hal penanganan korban kecelakaan
penumpang umum.
Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah memberikan pelayanan secara terpadu dan berkualitas kepada korban
kecelakaan lalu lintas jalan untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan sebagaimana mestinya.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Kewenangan dan Tanggung Jawab
(1)

Para Pihak dengan ini sepakat untuk bekerjasama dalam menangani korban yang terjamin
berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1965.

(2)

Penanganan korban sebagaimana dimaksud pada huruf a) diatas dilaksanakan sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
i.

Pihak Pertama berwenang dan bertanggung jawab untuk menentukan kepastian
jaminan korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, serta memberikan kemudahan
penyelesaian santunan kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas.

ii.

Pihak Kedua berwenang dan bertanggung jawab atas penanganan korban di Instalasi
Gawat Darurat (IGD).

iii.

Pihak Ketiga berwenang dan bertanggung jawab atas kecepatan penanganan korban
dengan menginformasikan perihal kecelakaan tersebut kepada Pihak Pertama dan
Pihak Kedua pada kesempatan pertama, pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP),
melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan lalu
lintas dan membuat Laporan Polisi.
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b)

Hak dan Kewajiban
(1)

Kewajiban Pihak Pertama
Membayar kepada Pihak Kedua seluruh tagihan biaya perawatan dan pengobatan yang
ditimbulkan korban yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan
dalam perjanjian ini.

(2)

(3)

(4)

(5)

Hak Pihak Pertama
i.

Meminta persyaratan administrasi yang diperlukan untuk merealisir pembayaran semua
biaya yang diajukan dari Pihak Kedua.

ii.

Jika diperlukan Pihak Pertama berhak meminta penjelasan secara tertulis dari Pihak
Kedua tentang status sifat cedera korban.

Kewajiban Pihak Kedua
i.

Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam memberikan pelayanan
perawatan dan pengobatan korban.

ii.

Menanggapi saran/usulan/komplain/keluhan yang disampaikan Pihak Pertama maupun
para korban sehubungan kesepakatan ini dalam waktu 7 hari kalender sejak diterima.

Hak Pihak Kedua
i.

Berhak mengajukan biaya perawatan dan pengobatan yang dilakukan Pihak Kedua
terhadap para korban kepada Pihak Pertama;

ii.

Berhak mendapat pembayaran biaya perawatan dan pengobatan yang diajukan dari Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang
dibutuhkan Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Ketiga
Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelayanan bagi korban, yaitu berupa
laporan polisi, sket gambar kecelakaan lalu lintas dan berita acara pemeriksaan pendahuluan.

(6)

Hak Pihak Ketiga
Menerima laporan penyelesaian santunan yang telah diberikan kepada korban.

c)

d)

Pembayaran Ongkos Angkut
(1)

Pihak Kedua menerima ongkos pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun) dari Pihak Pertama sesuai dengan surat penawaran harga yang telah
disepakati bersama yaitu Rp.24.000/Kg.

(2)

Kedua belah pihak setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi
perubahan situasi ekonomi dan moneter yang ada kaitannya langsung dengan masalah angkutan
limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Pemutusan Perjanjian
(1)

Perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak oleh salah satu di antara Para Pihak sebelum
tanggal berakhirnya Perjanjian.

(2)

Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf i. diatas disepakati dengan mengesampingkan
ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata.

(3)

Dalam hal salah satu pihak menghendaki pemutusan Perjanjian ini sebelum tanggal berakhirnya
Perjanjian ini, maka pihak yang menghendaki wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang
lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal pemutusan yang
dikehendakinya.

(4)

Apabila perjanjian ini berakhir atau diputuskan dengan alasan apapun, maka segala hal dan
kewajiban yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini tetap harus dilaksanakan
sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban tersebut.
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4)

5)

6)

Jangka Waktu
a)

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini,
sehingga dengan demikian perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 22 Desember 2018.

b)

Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Apabila dalam kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan
dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk lebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

b)

Bilamana musyawarah mufakat tersebut huruf a) diatas ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara
penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan
Negeri Jambi.

c)

Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, Para Pihak wajib tetap melaksanakan kewajibankewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

d.

Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Pelayanan Program Jaminan Persalinan antara Dinas Kesehatan Kabupaten
Muaro Jambi dengan Rumah Sakit Royal Prima Jambi, Nomor: 800/II.1/Dinkes/2018, Nomor: 038/RS-RPJ/I/2018
tanggal 2 Januari 2018 (“Perjanjian Kerjasama Nomor: 800/II.1/Dinkes/2018, Nomor: 038/RS-RPJ/I/2018”)
Perjanjian Kerjasama Nomor: 800/II.1/Dinkes/2018, Nomor: 038/RS-RPJ/I/2018 ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima Jambi (“Pihak Kedua”),

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama Para Pihak dalam memberikan
pelayanan kesehatan Jampersal.

b)

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan Jampersal yang sebaik-baiknya
yang memenuhi syarat standar pelayanan Ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.

Pokok Perjanjian
a)

Hak dan Kewajiban
(1)

(2)

Pihak Pertama berhak:
i.

Melakukan verifikasi atas pemberian pelayanan kesehatan dan kesesuaian besarnya
klaim biaya.

ii.

Memperoleh laporan pelayanan dan pengajuan berkas klaim dari Pihak Kedua.

iii.

Menerima keluhan dari pengguna program dan meneruskan keluhan tersebut kepada
Pihak Kedua sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan.

iv.

Memperoleh laporan pelayanan Rawat Inap dari Pihak Pertama.

v.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program oleh
Pihak Kedua.

Pihak Pertama berkewajiban:
i.

Melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua.

ii.

Melakukan monitoring dan evaluasi keuangan/pembiayaan pelayanan kesehatan
yang diterima oleh Pihak Kedua.
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iii.

Menerima usulan dan keluhan yang diajukan oleh Pihak Kedua.

iv.

Melakukan sosialisasi kebijakan dan Petunjuk Teknis Pelayanan Jampersal.

Pihak Kedua berhak:

(3)

b)

i.

Memperoleh pembayaran Jaminan Persalinan dari Pihak Pertama atas biaya
pelayanan yang telah dilaksanakan.

ii.

Mengajukan klaim tagihan/pertanggungjawaban atas biaya pelayanan kesehatan
yang telah diberikan.

iii.

Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan
realisasi pembayaran klaim.

Pihak Kedua berkewajiban:
i.

Menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan Jampersal mengacu kepada
petunjuk dan peraturan yang berlaku.

ii.

Tidak menarik biaya tambahan kepada pengguna Jampersal diluar tarif yang
ditentukan dengan alasan apapun.

iii.

Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan
pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku.

iv.

Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama
untuk diverifikasi.

v.

Menyampaikan laporan pelayanan program Jampersal kebidanan dan neonatal
kepada Pihak Pertama setiap bulannya.

Sanksi
Dalam hal Pihak Kedua secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
(1)

Tidak melayani pengguna program jaminan persalinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan sesaui yang berlaku.

(3)

Memungut biaya tambahan biaya pelayanan kesehatan kepada pengguna program Jaminan
Kesehatan Nasional.

(4)

Tidak melakukan prosedur pelayanan Jampersal sesuai dengan standar pelayanan medis dan
standar pelayanan Perawatan.

Maka Pihak Pertama berhak untuk menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan
yang diajukan oleh Pihak Kedua. Dalam hal Pihak kedua membatalkan secara sepihak Perjanjian ini,
Pihak Pertama mengenakan denda sebesar nilai tagihan biaya pelayanan kesehatan 3 bulan terakhir yang
sudah dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
c)

Keadaan Memaksa (Force Majeure)
(1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu
keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang
menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda
pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana
alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang dinyatakan), pemberontakan, huruhara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara
langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini.

(2)

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara
tertulis paling lambat 7 hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya
peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan
dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

(3)

Apabila keadaan memaksa/Force Majeure tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 hari kalender, maka Para
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Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
(4)
4)

5)

6)

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya
peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Jangka Waktu
a)

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari
2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

b)

Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak
sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

c)

Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini
tidak ada surat pemberitahuan dari Pihak Pertama untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka
Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini
akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

b)

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud tidak berhasil mencapai mufakat, maka
Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

c)

Mengenai Kesepakatan ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang
tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sengeti.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

e.

Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Rumah Sakit Royal Prima Jambi Nomor
PER/43/122017 dan Nomor 847/RS-RPJ/XII/2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan tanggal 29 Desember 2017 (“Perjanjian Kerjasama
Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan”)
Perjanjian Kerjasama Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan ini pada pokoknya berisi tentang :
1)

Para Pihak
a)
b)

BPJS Ketenagakerjaan (“Pihak Pertama”);
Rumah Sakit Royal Prima Jambi (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian tentang pelaksanaan
pelayanan kesehatan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan;

b)

Sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program
JKK di Rumah Sakit Royal Prima Jambi;

c)

Untuk terwujudnya kerjasama dan sinergi antar Para Pihak dalam rangka penyediaan layanan kesehatan
bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Royal Prima Jambi.

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta, biaya dan tata cara
pembayaran pelayanan kesehatan; hak dan kewajiban, administrasi dan sanksi.

b)

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Hak Pihak Pertama :
i.
ii.

Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pihak Kedua dalam kasus
kecelakaan kerja;
Mendapatkan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam
medis) yang dianggap perlu sesuai surat pernyataan persetujuan (informed consent);
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iii.
iv.
(2)

Kewajiban Pihak Pertama :
i.
ii.
iii.
iv.

c)

Hak Pihak Kedua :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

(2)

Mendapatkan data nama peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasiskan website atau
data manual bila diperlukan;
Mendapatkan aplikasi dan pelatihan bagi tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah
Sakit Royal Prima Pihak Kedua dan user manualnya;
Memperoleh informasi tentang tata cara pemberian pelayanan kesehatan kepada
peserta;
Memperoleh daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
dan
Menerima pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 hari kerja sejak
dokumen klaim diterima lengkap.

Kewajiban Pihak Kedua :
i.
ii.
iii.
iv.

e)

Menyediakan aplikasi dan melatih tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah sakit
Royal Prima Pihjak Kedua dan user manualnya;
Menyediakan data nama peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasiskan website atau
data manual bila diperlukan;
Memberikan daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
dan
Melakukan pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 hari kerja sejak
dokumen klaim diterima lengkap.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1)

d)

Mendapatkan tagihan pelayanan kesehatan dan laporan perincian kasus jaminan
kecelakaan kerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sesuai dengan aplikasi;
Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak
Kedua.

Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dengan baik sesuai Standar
Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI);
Memberikan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam
medis) yang dianggap perlu sesuai pernyataan persetujuan (informed consent).
Mengajukan tagihan pelayanan kesehatan dan memberikan laporan perincian kasus
jaminan kecelakaan kerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sesuai dengan
aplikasi;
Memberitahukan informasi tentang perubahan pelayanan kesehatan secara tertulis
kepada Pihak Pertama.

Sanksi
(1)

Dalam hal keterlambatan pembayaran karena kesalahan Pihak Pertama maka Pihak Pertama
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah klaim yang harus
dibayarkan untuk setiap 1 bulan keterlambatan dan maksimal 24 bulan, kecuali untuk kasus yang
data tagihannya dianggap masih kurang lengkap;

(2)

Jika klaim biaya yang diajukan oleh Pihak Kedua melebihi jangka waktu 6 bulan dari waktu klaim
yang telah ditentukan, maka terhadap Pihak Kedua dikenakan sanksi yaitu pemotongan sebesar
2% dari jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama, sedangkan bila pengajuan
klaim tersebut sampai melebihi jangka waktu 12 bulan dari waktu klaim yang ditentukan, dianggap
klaim tersebut tidak pernah ada.

Keadaan Kahar (Force Majeure)
(1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu
keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan Para Pihak dan yang
menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda
pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian kerja sama ini. Force Majeure tersebut meliputi
banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huruhara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara
langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;

(2)

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 14 hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh
surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-
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baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja
sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;

4)

(3)

Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 hari kalender maka Para
Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian kerja sama ini;

(4)

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Jangka Waktu
Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember
2019. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para
Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambatnya 3 bulan sebelum dilakukan perubahan atau
berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

5)

Pengakhiran Perjanjian
Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan Pihak yang bermaksud
mengakhiri perjanjian kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 bulan
sebelum perjanjian kerjasama ini kepada Pihak lainnya.

6)

Penyelesaian Perselisihan
Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama
ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak
dicapai kesepakatan maka dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia

f.

Surat Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Rumah Sakit Royal Prima Jambi, Nomor:
/PER/25/122016, Nomor: 906/RS-RPJ/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 (“Perjanjian Kerjasama Nomor:
/PER/25/122016, Nomor: 906/RS-RPJ/XII/2016”)
Perjanjian Kerjasama Nomor: /PER/25/122016, Nomor: 906/RS-RPJ/XII/2016 ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

BPJS Ketenagakerjaan (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima Jambi (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

3)

Maksud dan Tujuan
a)

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka penyediaan
layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Royal Prima Jambi.

b)

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar Para Pihak dalam
rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Royal Prima Jambi.

Pokok Perjanjian
a)

Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

b)

Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta;
Biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan;
Hak dan kewajiban;
Administrasi; dan
Sanksi.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Hak Pihak Pertama
i.

Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pihak Kedua dalam kasus

157

kecelakaan kerja;

(2)

(3)

(4)

c)

ii.

Mendapatkan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat
rekam medis) yang dianggap perlu sesuai Surat Pernyataan Persetujuan (informed
consent);

iii.

Mendapatkan tagihan pelayanan kesehatan dan laporan perincian kasus jaminan
kecelakaan kerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sesuai dengan aplikasi, atau
format Lampiran IV Perjanjian ini tentang Format Laporan Pelaksanaan di Rumah Sakit.

iv.

Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak
Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama
i.

Menyediakan aplikasi dan melatih tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah Sakit
Pihak Kedua dan user manualnya.

ii.

Menyediakan data nama Peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasiskan website
atau data manual bila diperlukan.

iii.

Memberikan daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh Pihak
Pertama; dan

iv.

Melakukan pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 hari kerja sejak
dokumen klaim diterima lengkap.

Hak Pihak Kedua
i.

Mendapatkan data nama peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasiskan website atau
data manual bila diperlukan.

ii.

Mendapatkan aplikasi dan pelatihan bagi tenaga operator pelayanan pasien pada pada
Rumah Sakit Pihak Kedua dan user manualnya.

iii.

Memperoleh informasi tentang tata cara pemberian pelayanan kesehatan kepada
peserta.

iv.

Memperoleh daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
dan

v.

Menerima pembayaran setelah dilakukan verifikasi paling lambat 15 hari kerja sejak
dokumen klaim diterima lengkap.

Kewajiban Pihak Kedua
i.

Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dengan baik sesuai Standar
Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI);

ii.

Memberikan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam
medis) yang dianggap perlu sesuai Pernyataan Persetujuan (informed consent);

iii.

Mengajukan tagihan pelayanan kesehatan dan memberikan laporan perincian kasus
jaminan kecelakaan kerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sesuai dengan
aplikasi atau format Lampiran IV Perjanjian ini tentang Format Laporan Pelaksanaan di
Rumah Sakit; dan

iv.

Memberitahukan informasi tentang perubahan pelayanan kesehatan secara tertulis
kepada Pihak Pertama.

Sanksi
(1)

Dalam hal keterlambatan pembayaran karena kesalahan Pihak Pertama maka Pihak Pertama
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % dari jumlah klaim yang harus dibayarkan untuk
setiap 1 bulan keterlambatan dan maksimal 24 bulan, kecuali untuk kasus yang data tagihannya
dianggap masih kurang lengkap.

(2)

Jika klaim biaya yang diajukan oleh Pihak Kedua melebihi jangka waktu 6 bulan dari waktu klaim
yang telah ditentukan, maka terhadap Pihak Kedua dikenakan sanksi yaitu pemotongan sebesar
2% dari jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama, sedangkan bila pengajuan
klaim tersebut sampai melebihi jangka waktu 12 bulan dari waktu klaim yang ditentukan, dianggap
klaim tersebut tidak pernah ada.
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d)

4)

(1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu
keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang
menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda
pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi: banjir, wabah,
perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan
umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

(2)

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 14 hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh
surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaikbaiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Kerjasama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

(3)

Apabila keadaan memaksa/ Force Majeure tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 hari kalender, maka Para
Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

(4)

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Jangka Waktu
a)
b)

5)

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para
Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 bulan sebelum dilakukan
perubahan atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

g.

Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan
Kesehatan antara BPJS Kesehatan Cabang Jambi dengan Rumah Sakit Royal Prima Jambi, Nomor: 204/KTR/007/1216, Nomor: 920/RS-RPJ/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 (“Perjanjian Kerjasama Nomor: 204/KTR/007/1216, Nomor: 920/RS-RPJ/XII/2016”)
Perjanjian Kerjasama ini Nomor: 204/KTR/0-07/1216, Nomor: 920/RS-RPJ/XII/2016 pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

BPJS Kesehatan (“Pihak Pertama”); dengan
Rumah Sakit Royal Prima Jambi(“Pihak Kedua”),

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi Peserta dengan
syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

3)

Pokok Perjanjian
a)

Hak dan Kewajiban
a)

Hak Pihak Pertama
i.

Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak
Kedua.

ii.

Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prsarana
Pihak Kedua.

iii.

Mendapatkan informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam
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medis) yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama.

b)

c)

d)

iv.

Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal
terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua dalam
Perjanjian ini.

v.

Meninjau kembali Perjanjian ini apabila Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan
terhadap teguran dan/atau peringatan tertulis ditembuskan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat.

vi.

Mengakhiri Perjanjian (tidak melanjutkan kerjasama) apabila Pihak Kedua tidak lulus
tahap evaluasi dan penilaian atas kesiapan dalam memberikan pelayanan kesehatan
bagi Peserta sesuai ketentuan perundang-undangan.

vii.

Melakukan verifikasi kembali terhadap klaim yang telah dibayarkan kepada Pihak
Kedua dalam hal adanya indikasi dugaan incorrect claim (ketidaksesuaian klaim) atau
terindikasi kecurangan.

viii.

Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap keamanan, kesehatan dan keselamatan
peserta, petugas dan pengunjung di lingkungan Rumah Sakit Pihak Kedua sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban Pihak Pertama
(1)

Menyediakan dan memberikan informasi tentang kepesertaan, ruang lingkup,
pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan dan mekanisme kerja sama pada Pihak
Kedua.

(2)

Membayar biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada
Peserta, paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai
tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati Para
Pihak.

(3)

Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan Pihak Kedua
sebagai FKRTL dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada Peserta.

(4)

Bersama-sama Pihak kedua, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tata cara
pengajuan klaim, kepada pihak yang berkepentingan.

(5)

Menyimpan rahasia informasi pasien yang digunakan untuk proses pembayaran klaim.

(6)

Membayar kekurangan pembayaran kepada Pihak Kedua dalam terjadinya kekurangan
bayar berdasarkan hasil audit oleh auditor.

Hak Pihak Kedua
(1)

Memperoleh informasi tentang kepesertaan, ruang lingkup, pembayaran, prosedur
pelayanan kesehatan dan mekanisme kerjasama.

(2)

Menerima pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta
paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.

(3)

Memperoleh informasi dan aplikasi (software) terkait dengan sistem informasi
menajemen pelayanan yang berlaku dalam rangka tata kelola administrasi.

(4)

Melakukan verifikasi kembali bersama-sama dengan Pihak Pertama terhadap klaim
yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama dalam hal adanya indikasi dugaan incorrect
claim (ketidaksesuaian klaim) atau terindikasi kecurangan.

(5)

Menerima kekurangan pembayaran dari Pihak Pertama dalam hal terjadinya
kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh auditor.

Kewajiban Pihak Kedua
(1)

Melayani Peserta dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan
kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi FKRTL.

(2)

Menyediakan perangkat keras (hardware) dan jaringan komunikasi data.

(3)

Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manuasia dan sarana
prasarana Pihak Kedua, sistem antrian dan informasi ketersediaan Tempat Tidur Rawat
Inap baik Perawatan Biasa (Umum) maupun Perawatan Khusus (Intensive) yang dapat
diakses oleh peserta dan fasilitas kesehatan, serta informasi lain (termasuk melihat
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rekam medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) yang dianggap perlu oleh
Pihak Pertama.

b)

(4)

Menyediakan sarana dan petugas sebagai tenaga pemberi informasi dan penanganan
keluhan terkait dengan pelayanan Pihak Kedua.

(5)

Menyediakan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan
keabsahan kartu dan surat rujukan serta melakukan entry data ke dalam aplikasi Surat
Eligibilitas Peserta (SEP) dan melakukan pencetakan SEP.

(6)

Menyediakan petugas sebagai tenaga entry data klaim/coder untuk penagihan klaim
pelayanan kesehatan peserta.

(7)

Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta terkait evaluasi dan penilaian
yang dilakukan oleh Pihak Pertama.

(8)

Menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berlaku dalam rangka tata kelola
administrasi.

(9)

Melaksanakan dan mendukung program JKN sesuai ketentuan perundang-undangan.

(10)

Bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Pihak Pertama apabila
terbukti terdapat kelebihan pembayaran atas dugaan incorrect claim (ketidaksesuaian
klaim) atau terindikasi kecurangan.

(11)

Memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan
peserta, petugas dan pengunjung di lingkungan Rumah Sakit Pihak Kedua sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Sanksi
(1)

Apabila dalam pengajuan klaim/tagihan oleh Pihak Kedua terdapat kalim/tagihan yang
bermasalah (dispute claim) maka Pihak Pertama berhak untuk menagguhkan pembayaran atas
klaim/tagihan yang bermasalah tersebut.

(2)

Dalam hal Pihak Kedua terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
i.
ii.

c)

Tidak melayani peserta sesuai dengan kewajibannya;
Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan
hak peserta;

(3)

Dalam hal keterlambatan pembayaran oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama membayar ganti
rugi kepada Pihak Kedua sebesar 1% dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 bulan
keterlambatan.

(4)

Pihak Pertama berhak meninjau kembali Perjanjian ini apabila ternyata dikemudian hari tidak ada
tanggapan atau perbaikan dari Pihak Kedua setelah Pihak Pertama melakukan teguran sebanyak
maksimal 3 kali sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

(5)

Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan
moral hazard atau terindikasi kecurangan seperti membuat klaim fiktif yang dibuktikan dari hasil
pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak
lainnya, maka pihak yang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan
kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

(6)

Pengakhiran Perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud huruf v. di atas dapat dilakukan
tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada Angka 3) dan tidak membebaskan
Para Pihak dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak
lainnya.

(7)

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud huruf v. di atas, maka
kerjasama dengan Pihak Kedua dapat dilaksanakan kembali paling cepat dalam jangka waktu 1
tahun sejak pengakhiran Perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian
(1)

Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu
Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
i.

Persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku
efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut.
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d)

4)

ii.

Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi)
dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan
sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan
minimal 7 hari kalender, dengan tembusan ke Dinas Kesehatan dan Asosiasi
Fasilitas Kesehatan setempat. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal surat
pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.

iii.

Ijin Usaha atau operasional salah satu Pihak dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran
berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak yang
bersangkutan oleh Pemerintah.

iv.

Salah satu Pihak melakukan merger, konsolidasi, atau diakuisisi oleh perusahaan
lain. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan merger,
konsolidasi atau akuisisi tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

v.

Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran
berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadila; dan

vi.

Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi Pengakhiran berlaku
efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah
menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

(2)

Dalam hal Pihak Kedua bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum
berkahirnya Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan tertulis
kepada Pihak Pertama mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya.

(3)

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan
atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu
Perjanjian.

(4)

Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap
berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.

Keadaan Memaksa (Force Majeure)
(1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu
keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang
menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda
pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana
alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang dinyatakan), pemberontakan, huruhara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara
langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini.

(2)

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara
tertulis paling lambat 14 hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya
peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan
dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

(3)

Apabila keadaan memaksa/ Force Majeure tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga
oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 hari kalender, maka
Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

(4)

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya
peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Jangka Waktu
a)

Perjanjian ini berlaku untuk 1 tahun dan secara efektif berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

b)

Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk
saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

c)

Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas Pihak Pertama akan melakukan penilaian kembali
terhadap Pihak Kedua atas:
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(1)
(2)
(3)
5)

6)

Fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada jangka waktu perjanjian.
Kepatuhan dan komitmen terhadap perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan
a)

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

b)

Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan
penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

c)

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang
tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jambi.

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

h.

Perjanjian Pinjam Pakai Antara Tan Suyono dengan Tommy Leonard, SH., M.Kn selaku Direktur Utama PT. Royal
Prima Jambi tertanggal 3 Oktober 2017 (Perjanjian Pinjam Pakai”)
Perjanjian Pinjam Pakai ini pada pokoknya berisi tentang:
1)

Para Pihak
a)
b)

Tan Suyono (“Pihak Pertama”); dengan
PT Royal Prima Jambi (“Pihak Kedua”)

secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak”.
2)

Maksud dan Tujuan
Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai dimana Pihak Pertama setuju
untuk memberikan hak Pinjam Pakai di unit 7A berukuran luas ± 96m (lantai atas) di Gedung Grand Slipi Tower Jl.
S. Parman Kav. 22-24 Jakarta kepada Pihak Kedua, yang letak dan ukuran kantor tersebut telah diketahui oleh
kedua belah pihak sesuai dengan gambar lokasi dan spesifikasi tekhnis.

3)

Pokok Perjanjian
a)

b)

Penggunaan Ruangan
(1)

Pihak Kedua hanya diperkenankan menggunakan ruangan untuk menjalankan usahanya dalam
bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan operasionalnya dan Pihak Kedua menjamin kepada
Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua telah mendapatkan semua izin dan persetujuan yang
diperlukan untuk menjalankan usahanya tersebut.

(2)

Pihak Kedua wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, jika
Pihak Kedua hendak memakai ruangan tersebut untuk maksud lain daripada yang telah
ditetapkan di atas.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Pertama
Sehubungan dengan Perjanjian ini, Pihak Pertama berkewajiban selama jangka waktu pakai, untuk:

4)

(1)

Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas musnah dan/atau hilangnya barang-barang milik
Pihak Kedua karena sebab apapun juga, antara lain kebakaran, gempa bumi, angin topan, huruhara, pencurian dan lain-lain.

(2)

Pihak Pertama menjamin, selama Pihak Kedua memenuhi kewajiban atau ketentuam dalam
Perjanjian, Pihak Kedua dapat mempergunakan ruangan dengan tenteram dalam arti bahwa
Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak ketiga yang menyatakan mempunyai hak
untuk menempati ruangan.

Jangka Waktu Pinjam Pakai
a)

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 3 Oktober 2019;
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5)

b)

Pihak Kedua diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan perpanjangan Jangka Waktu Pinjam
Pakai dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Pertama selambatnya 90 (sembilan puluh)
hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjam Pakai.

c)

Apabila Pihak Pertama menyetujui perpanjangan Jangka Waktu Pinjam Pakai, maka Pihak Pertama
berhak menentukan syarat dan ketentuan-ketentuan lain, baik mengenai jangka waktu maupun syaratsyarat lain.

Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan
menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk membawa perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Barat/Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI.

6)

Hukum Yang Berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia

7. Aset Tetap Yang Penting Yang Dimiliki Dan/Atau Dikuasai Perseroan Dan Anak Perusahaan
PERSEROAN
a.

BENDA TIDAK BERGERAK
Tanah Yang Dimiliki Dan Dikuasai Oleh Perseroan

1.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480 yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 11 Februari 2000, yang terletak di Kelurahan Sei Putih
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Dokter I
Nyoman Ehrich Lister, seluas 1.502 m², dengan Surat Ukur Nomor 582/S.Putih Tengah/1999 tanggal 19
November 1999, selanjutnya disebut “SHM No.480/Sei Putih Tengah”.

2.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 486 yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 11 Februari 2000, yang terletak di Kelurahan Sei Putih
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Dokter I
Nyoman Ehrich Lister, seluas 1.375 m², dengan Surat Ukur Nomor 581/S.Putih Tengah/1999 tanggal 18
November 1999, selanjutnya disebut “SHM No.486/Sei Putih Tengah”.

3.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 487 yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 28 Maret 2000, yang terletak di Kelurahan Sei Putih
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Dokter I
Nyoman Ehrich Lister, seluas 1.378 m², dengan Surat Ukur Nomor 00587/1999 tanggal 13 Desember 1999,
selanjutnya disebut “SHM No.487/Sei Putih Tengah”.

4.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 488 yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 20 Maret 2000, yang terletak di Kelurahan Sei Putih
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Dokter I
Nyoman Ehrich Lister, seluas 1.375 m², dengan Surat Ukur Nomor 00586/1999 tanggal 13 Desember 1999,
selanjutnya disebut “SHM No.488/Sei Putih Tengah”.

5.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1050 yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 6 Juli 2011, yang terletak di Kelurahan Sei Putih Tengah,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Dokter I Nyoman Ehrich
Lister, seluas 1.224 m², dengan Surat Ukur Nomor 00124/Sei Putih Tengah/2011 tanggal 22 Juni 2011,
selanjutnya disebut “SHM No.1050/Sei Putih Tengah”.

6.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 18 Januari 2008, yang terletak di Kelurahan Sei Putih Barat,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Dokter I Nyoman Ehrich
Lister, seluas 98 m², dengan Surat Ukur Nomor 36/Sei Putih Barat/2007 tanggal 1 November 2011, selanjutnya
disebut “SHM No.1146/Sei Putih Barat”.
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7.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01358 yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 29 Juni 2015, yang terletak di Kelurahan Sei Putih Tengah,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Asni BR. Sembiring dan
Rabin Girsang, seluas 154 m², dengan Surat Ukur Nomor 00114/2015 tanggal 19 Juni 2015, selanjutnya
disebut “SHM No.01358/Sei Putih Tengah”.
Bahwa, SHM No.01358/Sei Putih Tengah tersebut di atas telah dijual kepada Dokter I Nyoman Ehrich Lister
sebagaimana dinyatakan pada Akta Pengikatan Jual Beli No. 8 Tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dihadapan
Heriyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan.

8.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 204 yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 30 Januari 1997, yang terletak di Kelurahan Sei Putih Tengah,
Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Bangun Lumban
Tobing, seluas 790 m², dengan Surat Ukur Nomor 11518/1996 tanggal 14 Oktober 1996, selanjutnya disebut
“SHM No.204/Sei Putih Tengah”.
Bahwa, SHM No.204/Sei Putih Tengah tersebut di atas telah dijual kepada Dokter I Nyoman Ehrich Lister
sebagaimana dinyatakan pada Akta Pengikatan Jual Beli No. 14 Tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat
dihadapan Heriyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan.

9.

Sebidang tanah seluas lebih kurang 537 m2 yang terletak di Jl. Gelas No. 5 B, Lingkungan Lima (V) Kelurahan
Sei Putih Tengah dimana berdasarkan Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593.83/30/SKT/VII/1995 tanggal
25 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sei Putih Tengah, dimiliki oleh Sugito sebagaimana
dinyatakan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah tanggal 25 Juli 1995 yang diketahui oleh
Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah dan diketahui pula oleh Camat Medan Petisah
terdaftar dengan nomor 090/LEG/MP/IX/1995 tanggal 28 September 1995 (“Tanah Gelas 5”).
Bahwa Tanah Gelas 5 tersebut di atas dialihkan kepada Dokter I Nyoman Ehrich Lister sebagaimana
dinyatakan di dalam Akta Penglepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tanggal 17 Oktober
2013, yang dibuat dihadapan Heriyanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Medan.

10. Sebidang tanah seluas lebih kurang 1.350 m2, yang terletak di Jalan Gelas No. 7 lingkungan V Kelurahan Sei
Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah dimana berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/04/SPTG/2015
tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah,
Pemerintah Kota Medan, dimiliki Ellen Marihot Samosir (Ny. S. Sagala) sebagaimana dinyatakan pada Surat
Pernyataan tanggal 23 Februari 2015 dan Akta Ganti Rugi Nomor 55/1984/MBRT tanggal 22 Maret 1984 yang
diketahui oleh Camat Medan Barat (“Tanah Gelas 7”).
Bahwa Tanah Gelas 7 tersebut di atas dialihkan kepada Dokter I Nyoman Ehrich Lister sebagaimana
dinyatakan di dalam Akta Penglepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 01 tanggal 5 Maret
2015 yang dibuat dihadapan Heriyanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Medan.

Catatan :
Bahwa berdasarkan Akta No.7/2017 jo. Akta Inbreng No.8/2017 dan Akta Inbreng No.9/2017, bidang-bidang
tanah berikut ini :
1. SHM No.1146/Sei Putih Barat;
2. SHM No.480/Sei Putih Tengah;
3. SHM No.486/Sei Putih Tengah;
4. SHM No.487/Sei Putih Tengah;
5. SHM No.488/Sei Putih Tengah;
6. SHM No.1050/Sei Putih Tengah;
7. SHM No.204/Sei Putih Tengah;
8. SHM No.01358/Sei Putih Tengah;
9. Tanah Gelas 7; dan
10. Tanah Gelas 5;
telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan berdasarkan Laporan Ringkasan
Penilaian Properti Nomor 170807.002/SRR/SR-A/RP/OR tanggal 7 Agustus 2017 yaitu dengan nilai total
sebesar Rp.134.917.350.000 serta telah dimasukan ke dalam Perseroan (inbreng) sebagai pengganti kewajiban
pembayaran atas uang setoran modal untuk saham-saham yang ditempatkan dan diambil bagian oleh Dokter I

165

Nyoman Ehrich Lister dalam Perseroan.
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 336/FSL-Not/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang diterbitkan
oleh Notaris Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Hum.selaku Notaris/PPAT di Medan, terhadap asli sertipikatsertipikat tanah tersebut di atas akan dilakukan penurunan hak yang semula hak milik menjadi hak guna
bangunan serta dilanjutkan dengan balik nama atas tanah-tanah tersebut di atas menjadi atas nama Perseroan
yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Adapun jangka waktu penyelesaian proses
penurunan hak dan balik nama tersebut selama 6 bulan sejak tanggal surat keterangan diterbitkan

b.

BENDA BERGERAK
1.

Penyertaan Pada Perusahaan Lain
Pada saat dilakukannya dibuatnya Laporan Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaaan
pada perusahaan lain, dengan perincian sebagai berikut:
No

Penyertaan Pada
Perusahaan Lain

Jumlah
Saham

Persentase
(%)

1.

PT Royal Prima Jambi

37.636

97,4

Penyertaan-penyertaan Perseroan tersebut di atas adalah benar dan sah serta didukung dengan
dokumen-dokumen yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

2.

Kepemilikan Atas Kendaraan Bermotor
Perseroan memiliki hak atas kendaraan bermotor sebagai berikut:
a.

Merek : Hyundai
Type: Starex 2.5 M/T
Tahun: 2013
No. Polisi: BK 1061 ZT
No. BPKB: K-00673214
No. Mesin: D4CBC045446
No. Rangka: MHXMF31JLDJ000398

b.

Merek : Hyundai
Type: H-1 Classic 2.5 M/T
Tahun: 2013
No. Polisi: BK 1548 ZR
No. BPKB: Z-00054072
No. Mesin: D4C8C109858
No. Rangka: MHXCF31J5DJ00044B

c.

Merek : Mitsubishi
Type: L300 BC R M/T
Tahun: 2012
No. Polisi: BK 1602 QW
No. BPKB: J-02657648
No. Mesin: 4D56CH39510
No. Rangka: MHMLOWY39CK006950

d.

Merek: KIA
Type: Pregio SE 2.7L MT
Tahun: 2012
No. Polisi: BK 1284 OK
No. BPKB: K-05918091
No. Mesin: J2600934
No. Rangka: PNAKF5S03CG002982
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e.

3.

Merek : Volkswagen
Type: Panel Van Transporte R 2.0 MT
Tahun: 2013
No. Polisi: BK 1178 DP
No. BPKB: N-01384561
No. Mesin: CAA458714
No. Rangka: MKTPB27EHDK000020

Kepemilikan Atas Hak Kekayaan Intelektual (Merek)
Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1664/KET/DIR/RSRP/X/2017 tanggal 11 Oktober
2017 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Royal Prima, Perseroan telah mengajukan permohonan
pendaftaran merek ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada
tanggal 5 Oktober 2017 melalui konsultan Kekayaan Intelektual Salim Halim, SH, dengan nomor efiling WFT2017016508.

PERUSAHAAN ANAK
a.

BENDA TIDAK BERGERAK
Tanah Yang Dimiliki Dan Dikuasai Oleh RPJ
1.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4457 yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi pada tanggal 13 Juli 1999, yang terletak di
Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, tercatat atas
nama dr. I Nyoman Ehrich Lister, seluas 1.668 m², dengan Gambar Situasi Nomor 485/1998
tanggal 25 Februari 1998, selanjutnya disebut “SHM No.4457/The Hok”.

2.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4458 yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi pada tanggal 13 Juli 1999, yang terletak di
Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, tercatat atas
nama dr. I Nyoman Ehrich Lister, seluas 2.023 m², dengan Gambar Situasi Nomor 486/1998
tanggal 25 Februari 1998, selanjutnya disebut “SHM No.4458/The Hok”.

3.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4459 yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi pada tanggal 15 April 2008, yang terletak di
Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tercatat atas nama dr.
I Nyoman Ehrich Lister. dr, seluas 2.589 m², dengan Gambar Situasi Nomor 01542/The Hok/2008
tanggal 3 Maret 2008, selanjutnya disebut “SHM No.4459/The Hok”.

4.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4460 yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi pada tanggal 15 April 2008, yang terletak di Kelurahan
The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tercatat atas nama dr. I Nyoman
Ehrich Lister, seluas 1.410 m², dengan Gambar Situasi Nomor 01543/2008 tanggal 3 Maret 2008,
selanjutnya disebut “SHM No.4460/The Hok”.

5.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6007 yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi pada tanggal 15 April 2008, yang terletak di Kelurahan
The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tercatat atas nama dr. I Nyoman
Ehrich Lister, seluas 1.900 m², dengan Gambar Situasi Nomor 01544/The Hok/2008 tanggal 3
Maret 2008, selanjutnya disebut “SHM No.6007/The Hok”.

6.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6008 yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi pada tanggal 15 April 2008, yang terletak di Kelurahan
The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tercatat atas nama dr. I Nyoman
Ehrich Lister, seluas 368 m², dengan Gambar Situasi Nomor 01545/2008 tanggal 3 Maret 2008,
selanjutnya disebut “SHM No.6008/The Hok”.

7.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6009 yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi pada tanggal 15 April 2008, yang terletak di Kelurahan
The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tercatat atas nama dr. I Nyoman
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Ehrich Lister, seluas 351 m², dengan Gambar Situasi Nomor 01546/The Hok/2008 tanggal 3 Maret
2008, selanjutnya disebut “SHM No.6009/The Hok”.
8.

Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6010 yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi pada tanggal 15 April 2008, yang terletak di Kelurahan
The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tercatat atas nama dr. I Nyoman
Ehrich Lister, seluas 1.400 m², dengan Gambar Situasi Nomor 01547/2008 tanggal 3 Maret 2008,
selanjutnya disebut “SHM No.6010/The Hok”.

9.

Sebidang tanah seluas lebih kurang 165 m2 yang terletak di RT 35 Kelurahan The Hok, Kecamatan
Jambi Selatan, Kota Jambi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/20/THK/2008 tanggal 26
November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan TheHok, yang pada pokoknya berisi
bahwa Dokter I Nyoman Ehrich Lister memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.650.000,- kepada
Selamat Salim selaku pihak yang menguasai sebidang tanah seluas 165 m2 yang berasal dari sisa
Sertipikat Hak Milik Nomor 2469/The Hok jo. Surat Pelepasan Tanah Dan Tanaman tanggal 28
November 2008 yang dikuatkan oleh Camat Jambi Selatan dengan nomor 593/149/II/2008 tanggal
10 Desember 2008, selanjutnya disebut “Tanah The Hok 165”.

10.

Sebidang tanah seluas lebih kurang 120 m2 yang terletak di RT 35 Kelurahan The Hok, Kecamatan
Jambi Selatan, Kota Jambi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/19/THK/2008 tanggal 26
November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan TheHok, yang pada pokoknya berisi
bahwa Dokter I Nyoman Ehrich Lister memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.200.000,- kepada
Yuliana CS selaku pihak yang menguasai sebidang tanah seluas 120 m2 yang berasal dari sisa dari
Sertipikat Hak Milik Nomor 2470/The Hok atas nama Yuliana CS, jo. Surat Pelepasan Tanah Dan
Tanaman tanggal 28 November 2008 yang dikuatkan oleh Camat Jambi Selatan dengan Nomor
593/148/II/2008 tanggal 10 Desember 2008, selanjutnya disebut dengan “Tanah The Hok 120”.

11.

2
Sebidang tanah seluas lebih kurang 180 m yang terletak di RT 35 Kelurahan The Hok, Kecamatan
Jambi Selatan, Kota Jambi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/19/THK/2008 tanggal 26
November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan TheHok, yang pada pokoknya berisi
bahwa Dokter I Nyoman Ehrich Lister memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.800.000,- kepada
Yuliana CS selaku pihak yang menguasai sebidang tanah seluas 180 m2 yang berasal dari sisa dari
Sertipikat Hak Milik Nomor 2470/The Hok atas nama Yuliana CS, jo. Surat Pelepasan Tanah Dan
Tanaman tanggal 28 November 2008 yang dikuatkan oleh Camat Jambi Selatan dengan Nomor
593/150/II/2008 tanggal 10 Desember 2008, selanjutnya disebut dengan “Tanah The Hok 180”.

Catatan:
Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 10 November 2017 yang dibuat
dihadapan Susanto, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah jabatan
propinsi Sumatera Utara, menerangkan bahwa RPJ telah mengikatkan diri untuk membeli dari dr.
I Nyoman Ehrich Lister atas bidang-bidang tanah berikut ini :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SHM No.4457/The Hok;
SHM No.4458/The Hok;
SHM No.4459/The Hok;
SHM No.4460/The Hok;
SHM No.6007/The Hok ;
SHM No.6008/The Hok ;
SHM No.6009/The Hok ;
SHM No.6010/The Hok.

berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut di atas.
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 790/N/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang
diterbitkan oleh Notaris Yel Zulmardi, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kota Jambi, terhadap asli
sertipikat-sertipikat tanah tersebut di atas akan dilakukan penurunan hak yang semula hak milik
menjadi hak guna bangunan serta dilanjutkan dengan balik nama atas tanah-tanah tersebut di
atas menjadi atas nama Perseroan yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi.
Adapun jangka waktu penyelesaian proses penurunan hak dan balik nama tersebut adalah
selama 6 bulan sejak tanggal surat keterangan diterbitkan.
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Kemudian terhadap (i) Tanah The Hok 165; (ii) Tanah The Hok 120 dan (iii) Tanah The Hok 180
telah dikuasai dan dimiliki RPJ berdasarkan Akta Pengelepasan dan Penyerahan Hak Dengan
Ganti Rugi yang kemudian akan dilanjutkan dengan permohonan hak baru atas nama RPJ.

b.

BENDA BERGERAK
1.

Kepemilikan Atas Kendaraan Bermotor
RPJ memiliki hak atas satu kendaraan bermotor sebagai berikut:
-

Merek: Suzuki
Type: GC415V APV DLX
Tahun: 2008
No. Polisi: BH 9685 YL
No. BPKB: K-02946510
No. Mesin: G15ASD-171231
No. Rangka: MHYGDN42V8J-307294

8. Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup
Baik Perseroan maupun Anak Perusahaan PT Royal Prima Jambi (RPJ), masing-masing memberikan perhatian
terhadap masalah lingkungan hidup dan memiliki keyakinan telah melaksanakan kewajiban untuk mematuhi
peraturan yang berlaku dalam membangun dan menjalankan proyek-proyek yang membutuhkan izin khususnya
mengenai lingkungan hidup.
Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan operasinya telah mematuhi semua ketentuan, peraturan dan panduan
lingkungan baik lokal maupun nasional yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kota Medan Nomor: 680/0481/BLH/II TAHUN 2014 tanggal 12 Februari 2014, Perseroan telah
memperoleh persetujuan Izin Lingkungan.
RPJ juga telah memperoleh persetujuan Izin Lingkungan dari Pemerintah Kota Jambi Badan Lingkungan Hidup
berdasarkan Izin Lingkungan tentang Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Royal Prima Jambi Nomor 150 Tahun
2016 tanggal 27 Oktober 2016.

B.

KETERANGAN TENTANG KELOMPOK DAN PENGENDALI

Perseroan dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama yaitu dr. Nyoman Ehrich Lister dan keluarga. Perseroan tidak
memiliki pemegang saham berbentuk badan hukum. Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan
perubahan Pengendali. Adapun struktur kelompok dan pengendali Perseroan adalah sebagai berikut:
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C. PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.83 tanggal 13 Desember 2017 yang
dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah memperoleh persetujuan perubahan
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya
No. AHU-0026556.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen

:
:

Dr. dr. I Nyoman Ehrich Lister MKes. AIFM
Dr. Heriyanti SH, M.Kn

Direksi
Direktur Utama
:
Direktur/Corporate Secretary :
Direktur Independen
:

Dr. Tommy Leonard, SH, M.Kn
Ir. Mok Siu Pen
dr. Irsan Rusli

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
Dr. dr. I Nyoman Ehrich Lister MKes. AIFM – Komisaris Utama
Warga negara Indonesia, 48 tahun, lahir di Labuhan Deli tanggal 10 Juni 1969, menjabat
sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2015.
I Nyoman Ehrich Lister adalah lulusan Fakultas kedokteran Universitas Wijaya Kusuma,
Surabaya, menempuh pendidikan S2 Ilmu Biomedik di Universitas Sumatera Utara.
Menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Biokimia dan Biomolekuler di Universitas Andalas, Padang,
Associate Professor Bidang Fisiologi Manusia dan Biomolekuler, Dosen bersertifikasi Ristek
Dikti, dan saat ini menjabat sebagai ketua program studi S2 biomedis sains dan kepala bagian
Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan aktif meneliti di bidang
kedokteran.
Mendirikan klinik sebagai sarana pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja
(JPK) dan Umum serta sebagai provider PT. Jamsostek yang mengelola 157 klinik di Sumatera
Utara dan Jawa Tengah (1994 – 2000). Mendirikan Akper&Akbid di Kota Medan (1998).
Mendirikan STIKES Prima di Medan (2002). Mendirikan STIKES Harapan Bangsa Purworkerto
(2002). Mendirikan Akper&Akbid Prima Jambi (2004). Mendirikan UNPRI (2005). Mendirikan
Sekolah Nasional Plus Global Prima (2010).

Dr. Heriyanti SH M.Kn – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 50 Tahun, lahir di Medan tanggal 20 Januari 1967, menjabat sebagai
Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.
Heriyanti meraih gelar S1 dari Universitas Medan Area pada tahun 1996, S2 Universitas
Sumatera Utara pada tahun 2007, S3 Universitas Jayabaya pada tahun 2014.
Berpengalaman sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Melati tahun 1999-2009, Komisaris
Independen PT Royal Prima sejak tahun 2017.

Dr. Tommy Leonard, SH, M.Kn – Direktur Utama
Warga negara Indonesia, 31 tahun, Lahir di Medan tanggal 7 Agustus 1986, menjabat sebagai
Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015.
Tommy Leonard adalah lulusan dari Universitas Dharmawangsa jurusan hukum pada tahun
2008, Gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2011
dan pada tahun 2014 Meraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Jayabaya, Jakarta;
Tommy berpengalaman sebagai Dekan Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan
(masa jabatan 2014-2018); Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Universitas Prima
Indonesia, Medan (masa jabatan 2014-2018); Pengawas Rumah Sakit Royal Prima, Medan
(masa jabatan 2014-2019); Pengawas Rumah Sakit Royal Prima, Jambi (masa jabatan 2014-
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2019); Ketua Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari (masa jabatan 2014-2019) dan sebagai
peneliti dan Penulis Buku Aktif sejak tahun 2011.

Ir. Mok Siu Pen – Direktur (Corporate Secretary)
Warga negara Indonesia, 52 tahun, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 23 September 1965.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015.
Ir. Mok Siu Pen adalah lulusan dari Universitas HKBP Nomensen jurusan Computer and Control
System pada tahun 1990.
Mok Siu Pen adalah Owner Medical Imaging Digital System hingga saat ini; Owner dan Direktur
di CV. Artha Santika Mulia (2012-saat ini); Company Advisor di PT. Gunung Windu (1991–1999),
Company Advisor PT. Spica Tunggal Perkasa (2000 – 2011); Company Advisor PT. Antara
Kusuma (2008–2010), Company Advisor PT Artindo (2008–2010); Company Advisor Hotel
Swissbellinn (2009-2010).

dr. Irsan Rusli – Direktur Independen
Warga negara Indonesia, 41 tahun, lahir di Medan tanggal 19 September 1976. Irsan Rusli
menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2017.
Irsan Rusli adalah lulusan dari Universitas Islam Sumatera Utara Jurusan Fakultas Kedokteran
pada tahun 2003.
Irsan berpengalaman sebagai Manajer Operasional di PT Alco Fero (2002-2011), mengelola
klinik Anugerah abadi (2008-2011), PT Musim Mas sebagai dokter perusahaan (2011-2017).

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sampai dengan RUPS tahunan ke-5 sejak
pengangkatan. Penunjukkan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.
33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pemberian remunerasi anggota
direksi dan komisaris Perseroan akan ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

171

D.

TATA KELOLA PERSEROAN

Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi
sepanjang tahun 2017. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam
hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum,
Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan
anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu. Sepanjang tahun 2017, seluruh Dewan Komisaris menghadiri
sebanyak 6x dari total 6x Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan. Adapun Komisaris Independen baru
ditunjuk oleh Perseroan pada akhir tahun 2017.
Dengan terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), maka selanjutnya KNR akan melakukan evaluasi
terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a. Kebijakan, struktur dan besaran atas remunerasi, bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham; dan
b. Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris.
Selanjutnya, dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi akan ditentukan oleh RUPS
Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 dan 30 November 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0, Rp 0 sehubungan pada periode
tersebut, komisaris utama merupakan pemilik dan pengendali Perseroan, dan komisaris independen baru saja
ditunjuk pada akhir tahun 2017.

Direksi
Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi
juga menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan disampaikan kepada Dewan
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.
Sepanjang tahun 2017, seluruh Direksi, kecuali Direktur Independen yang baru ditunjuk pada akhir tahun 2017,
menghadiri sebanyak 12x dari total 12x Rapat Direksi yang diselenggarakan.
Direksi perseroan telah menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap
kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit untuk
melakukan evaluasi terhadap praktek operasional Rumah Sakit sesuai dengan kaidah-kaidah dan standar yang
berlaku di industri kesehatan.
Pada periode 31 Desember 2016 dan 30 November 2017, jumlah gaji dan tunjangan adalah berturut-turut sebesar
Rp 35.000.000 dan Rp 55.000.000.

Sekretaris Perusahaan
Untuk memenuhi POJK No. 35 dan berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 15 Desember 2017, Perseroan telah
menunjuk:
Nama
Alamat
Nomor Telepon
Surat Elektronik

: Ir. Mok Siu Pen
: Jl. Sipirok No. 11, Pandau Hilir, Medan
: +62 (61) 88813182/3
: corsec@royalprima.com

sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), untuk mewakili Perseroan dalam berhubungan dan
melakukan koordinasi dengan lembaga pasar modal, dalam hal ini BEI, OJK, KSEI dan instansi lain yang berkaitan
dengan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
a.

mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal;
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b.
c.

d.

memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten
atau Perusahaan Publik;
b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau
Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit
Untuk memenuhi peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit, Perseroan telah membentuk dan mengangkat Komite Audit berdasarkan SK Dewan Komisaris
Perseroan tanggal 17 Januari 2018, dengan ketua Dr. Heriyanti SH M.Kn, serta anggota Hendry, S.E., MM. dan
Teng Sauh Hwee SE. BA. Msi.
Profil singkat Komite Audit adalah sebagai berikut:
Dr. Heriyanti SH M.Kn
Pendidikan:
S1 Universitas Medan Area, jurusan hukum (1996)
S2 Universitas Sumatera Utara, jurusan Magister Kenotariatan (2007)
S3 Universitas Jayabaya, jurusan Doktor Hukum (2014)
Pekerjaan:
Direktur Utama Rumah Sakit Melati (1999-2009)
Komisaris Independen PT Royal Prima Tbk. (2017-sekarang)

Hendry, S.E., MM.
Pendidikan:
S1 STIE Duta Nusantara, jurusan akuntansi
S2 Universitas Darma Agung, jurusan manajemen
Pekerjaan:
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia (2012-sekarang)
Lembaga Penjamin Mutu Universitas Prima Indonesia (2014-sekarang)

Teng Sauh Hwee SE. BA. Msi.
Pendidikan:
S1 Universitas HKBP Nommensen, jurusan akuntansi (1990)
S1 Universitas Sumatera Utara, jurusan akuntansi (2015)
S1 Mandarin Jinan University, jurusan keguruan bahasa (2016)
Pekerjaan:
Chief Accountant PT Mitco (1985-1992)
General Manager PT Mitco (1992-2003)
Konsultan akuntansi dan perpajakan (2003-2015)
Dosen akuntansi dan mandarin Universitas Prima Indonesia (2011-sekarang)
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Sekretaris prodi S1 Akuntansi, Universitas Prima Indonesia (2015-2016)
Kaprodi S2 Akuntansi Universitas Prima Indonesia (2017-sekarang)

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:
1.

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau
pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi
keuangan Perseroan;

2.

Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
kegiatan Perseroan;

3.

Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan
atas jasa yang diberikannya;

4.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan
kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;

5.

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan
tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

6.

Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika
Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris;

7.

Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

8.

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

9.

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mendapatkan catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta
sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewewang ini,
Komite Audit berkerja sama dengan pihak yang melaksanakan Unit Audit Internal.
Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Hasil dapat dituangkan
dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Komite Audit wajib membuat
laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan dimuat dalam Laporan
Tahunan Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Untuk memenuhi peraturan OJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah
membentuk dan mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Dewan Komisaris tertanggal 17
Januari 2018, dengan ketua Dr. Heriyanti serta anggota dr. I Nyoman Ehrich Lister, dan Teng Sauh Hwee SE. Msi.
Profil singkat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Dr. Heriyanti SH M.Kn
Pendidikan:
S1 Universitas Medan Area, jurusan hukum (1996)
S2 Universitas Sumatera Utara, jurusan Magister Kenotariatan (2007)
S3 Universitas Jayabaya, jurusan Doktor Hukum (2014)
Pekerjaan:
Direktur Utama Rumah Sakit Melati (1999-2009)
Komisaris Independen PT Royal Prima Tbk. (2017-sekarang)

dr. I Nyoman Ehrich Lister
Pendidikan:
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S1 Fakultas kedokteran, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (1998)
S2 Ilmu Biomedis, Universitas Sumatera Utara (2008)
S3 Doktor ilmu Biokimia dan Biomolekuler, Universitas Andalas, Padang (2017)
Pekerjaan:
Dosen Fisiologi , Akper dan Akbid di Darmo dan Prima (1990-sekarang)
Kepala bagian Fisiologi FK Unpri(2008-sekarang)
Komisaris Utama PT Royal Prima (2015-sekarang)
Komisaris Utama PT Royal Prima Jambi (2015-sekarang)

Teng Sauh Hwee SE. BA. Msi.
Pendidikan:
S1 Universitas HKBP Nommensen, jurusan akuntansi (1990)
S1 Universitas Sumatera Utara, jurusan akuntansi (2015)
S1 Mandarin Jinan University, jurusan keguruan bahasa (2016)
Pekerjaan:
Chief Accountant PT Mitco (1985-1992)
General Manager PT Mitco (1992-2003)
Konsultan akuntansi dan perpajakan (2003-2015)
Dosen akuntansi dan mandarin Universitas Prima Indonesia (2011-sekarang)
Sekretaris prodi S1 Akuntansi, Universitas Prima Indonesia (2015-2016)
Kaprodi S2 Akuntansi Universitas Prima Indonesia (2017-sekarang)

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
a.
b.
c.

d.

Wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris;
Terkait dengan fungsi Nominasi:
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam
proses nominasi ; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.
Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai program pengembangan
kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ; dan
Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS ;
Terkait dengan fungsi Remunerasi:
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi , kebijakan,
atas Remunerasi dan besaran Remunerasi; dan
Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang
diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pengendalian Internal dan Unit Audit Internal
Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaannya percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik
secara konsisten merupakan bagian yang penting bagi Perseroan. Untuk keperluan tersebut, manajemen Perseroan
telah membuat suatu kebijakan tata kelola perusahaan yang disebut "Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik".
Pedoman tersebut disusun sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan berstandar internasional. Pedoman ini akan
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menjadi panduan bagi Perseroan dan Anak Perusahaan dalam penentuan peraturan perusahaan, sistem, prosedur,
dan aktifitas bisnis lainnya.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berisi kebijakan-kebijakan atas visi, misi dan Pedoman Perilaku;
rencana strategis, rencana usaha, perencanaan keuangan (anggaran) dan pengawasan kinerja; pemegang saham;
Dewan Komisaris dan Direksi; sistem manajemen risiko, pengendalian internal dan audit; pemangku kepentingan
(stakeholders); keterbukaan (transparansi) dan pengungkapan (disclosure) dan benturan kepentingan.
Lebih lanjut, Perseroan juga telah membentuk Internal Audit, untuk memenuhi POJK No. 56. Satuan audit internal
telah ditetapkan berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan, yang merupakan lampiran SK Direksi
No.001/DIR/SK/AI/18, pada tanggal 5 Februari 2018, dengan Kepala Unit Audit Internal adalah Kalung Chandra, SE.,
SH. Internal Audit akan melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi atas proses operasi dan pengendalian internal
Perseroan yang kemudian akan dituangkan dalam laporan hasil audit beserta rekomendasi dan saran perbaikan
yang diperlukan dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:
a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan
kebijakan Perseroan;
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntasi, operasional,
SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat
manajemen;
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i. Melakukan pemeriksaan khusus bila diperlukan.

Manajemen Risiko
Dalam rangka mengelola risiko-risiko usaha Perseroan, selain dengan memiliki direktur dan komisaris independen
untuk menjalankan praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan juga memiliki fungsi pengawasan dalam
aspek keuangan, hukum dan operasional yang dilakukan oleh internal audit, komite audit, dan dewan pengawas RS.
Untuk memitigasi risiko-risiko spesifik, Perseroan berusaha mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko
sebagai berikut:
1.

Risiko perubahan kebijakan pemerintah tentang JKN. Dalam menghadapi risiko perubahan kebijakan
pemerintah tentang JKN, Perseroan berusaha untuk menyeimbangkan antara kontribusi pasien non-BPJS
dan pasien BPJS. Perseroan juga akan melakukan riset dan pengembangan, terutama dengan
memaksimalkan status Rumah Sakit Pendidikan yang dimiliki Perseroan untuk mencoba peluang usaha atas
jenis layanan yang lebih bervariasi. Sebagai contoh, Perseroan sedang dalam proses untuk mengembangkan
teknologi ‘stem cell’ yang diyakini mempunyai prospek tinggi, seperti menyembuhkan secara alami melalui
regenerasi sel-sel manusia. Beberapa penyakit yang dapat disembuhkan antara lain Diabetes, Stroke,
Jantung, Parkinson, Autis, Celebal Palsy. Keberhasilan atas riset dan pengembangan juga diyakini oleh
Perseroan untuk dapat meningkatkan pendapatan Rumah Sakit secara signifikan.

2.

Risiko perubahan peraturan oleh Pemerintah. Dalam mengelola risiko terjadinya perubahan peraturan
pemerintah, legalitas dan perizinan Perseroan berusaha untuk terus membina hubungan yang baik dengan
pemerintah daerah maupun pusat, terutama dalam risiko mendapatkan perizinan terkait bisnis yang dilakukan
oleh Perseroan. Perseroan juga aktif dalam organisasi profesi sehingga dapat memberikan masukan kepada
Pemerintah untuk peraturan yang akan datang agar tetap kondusif untuk bisnis layanan kesehatan.

3.

Risiko hari pembayaran yang dibutuhkan sejak klaim diajukan kepada penyedia asuransi. Rumah Sakit
yang dimiliki Perseroan di Medan, merupakan salah satu Rumah sakit uji coba simplifikasi klaim atas pasien
BPJS. Perseroan juga memiliki divisi khusus untuk berhubungan baik dengan pasien maupun penyedia
asuransi, sehingga komunikasi dapat tetap terjaga.

4.

Risiko perolehan izin. Manajemen Perseroan memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan kegiatan usaha
dengan terlebih dahulu memperoleh izin yang diperlukan untuk dapat beroperasi. Perseroan juga
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berkomunikasi intensif dengan regulator untuk memonitor baik perpanjangan maupun izin-izin yang mungkin
dapat saja berubah atau berganti, seiring dengan perubahan peraturan oleh pemerintah.
5.

Risiko menjaga mutu pelayanan kesehatan. Perseroan terus menerus menjaga kualitas tenaga profesional
kesehatan dan konsistensi pada seluruh jaringan rumah sakit melalui fungsi pengawasan yang dibentuk oleh
Perseroan, yaitu Dewan Pengawas RS. Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki kerjasama dengan Universitas
Prima Indonesia dalam hal penyediaan SDM kesehatan, sehingga kualitas dan keahlian dapat dibina sejak
awal atas individu dan pengalaman kerja sudah didapatkan melalui asistensi dan pendampingan.

6.

Risiko penyelesaian pembangunan proyek baru dan integrasi terhadap operasional rumah sakit. Atas
hal ini, Perseroan memiliki manajemen proyek untuk mengkoordinasi proyek-proyek baik yang sudah berjalan
maupun yang sedang direncanakan oleh Perseroan, sehingga setelah berjalan, integrasi dapat berlangsung
dengan baik, dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Manajemen Perseroan memiliki tingkat keyakinan
yang tinggi untuk dapat menjaga keberlangsungan aktivitas dan kompleksitas operasional Rumah Sakit,
dimana hingga saat ini Perseroan telah mampu untuk mengoperasikan Rumah Sakit yang terbesar secara
kapasitas pada satu lokasi di Indonesia.

7.

Risiko kompetitor. Untuk mengantisipasi resiko persaingan usaha dan meningkatkan keunggulan kompetitif
Perseroan, maka Perseroan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu kedokteran/medis
dengan menerapkan penggunaan peralatan kedokteran/medis terkini sehingga Perseroan memiliki daya saing
dan standar pelayanan kesehatan yang tinggi. Seiring dengan keinginan untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang terbaik, Perseroan juga akan selalu menyesuaikan dan meningkatkan sumber daya manusia
dan sarana serta prasananya, termasuk gedung dan peralatannya (medis dan non-medis), dengan terus
mengembangkan layanan–layanan unggulan.

8.

Risiko gugatan malpraktik. Untuk mengurangi risiko gugatan malpraktek, Perseroan mensyaratkan setiap
dokter yang praktek untuk memiliki asuransi Profesi untuk perlindungan tambahan terhadap pelayanan
kesehatan yang mereka berikan. Namun sebagai upaya pencegahan awal terhadap gugatan malpraktek,
kami membangun sistem untuk melibatkan pasien dan keluarganya dalam setiap pengambilan keputusan
tindakan medis yang diambil, disertai penjelasan yang baik tentang kondisi pasien dan kegunaan dan risiko
dari tindakan yang dianjurkan.

9.

Risiko gagal fungsi teknologi dan sistem informasi. Perseroan menerapkan standar yang ketat dalam hal
perawatan pasien yang menggunakan teknologi, dan terus menciptakan sinergi dengan Universitas Prima
Indonesia atas asistensi yang dilakukan oleh calon tenaga medis untuk mendapatkan kompetensi tenaga
medis dengan kualitas yang baik. SDM kesehatan juga dituntut untuk melakukan pengkinian atas informasi
dan keahlian yang dimiliki, sehingga mampu mengerti dan mempraktekkan tindakan/pertolongan pertama
yang harus dilakukan ketika menghadapi gagal fungsi teknologi. Untuk sistem informasi, Perseroan sedang
dalam tahap finalisasi perumusan Sistem Informasi yang terintegrasi dan memiliki fitur dan fungsi
pengendalian yang dapat dimasukkan dalam sistem informasi yang sebanding.

10.

Risiko kebakaran dan bencana alam. Untuk mengelola risiko ini, perlindungan Pertama yang dilakukan
Perseroan adalah memastikan bahwa semua asuransi yang dibutuhkan untuk menutup kerugian apabila
terjadi telah dimiliki. Selain itu, Perseroan memastikan bahwa setiap karyawannya terutama yang bertugas
dilapangan, bekerja dengan standar keamanan yang tinggi sehingga meminimalisir risiko yang berasal dari
faktor manusia.

11.

Risiko perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Perseroan mengelola risiko ini dengan
mengambil fasilitas pinjaman pada bank BUMN untuk melunasi pinjaman kepada lembaga perbankan luar
negeri yang pembayarannya menggunakan mata uang asing.

12.

Risiko sosial politik. Risiko sosial politik lebih banyak mempengaruhi stabilitas tingkat kunjungan pasien
rawat jalan dan rawat inap yang berasal dari luar daerah dimana Rumah Sakit Perseroan beroperasi.
Perseroan memfokuskan diri untuk terlebih dahulu meraih pasar sekitar operasional Rumah Sakit Perseroan,
terutama di pulau Sumatera.

13.

Risiko tidak tercapainya proyeksi dan hambatan pada prospek pertumbuhan. Perseroan semaksimal
mungkin berusaha memastikan bahwa kinerja operasional dan keuangan yang diproyeksikan dapat
direalisasikan dengan cara menggunakan benchmark (patokan) dari pencapaian nyata yang telah terjadi di
masa lampau, kemampuan internal Perseroan, asumsi-asumsi yang realistis dengan mempertimbangkan
berbagai faktor dan statistik yang disusun oleh tim riset Perseroan.

14.

Risiko fluktuasi harga saham. Atas risiko ini, Perseroan berupaya secara optimal melangsungkan kegiatan
usaha secara profesional dan sesuai dengan rencana manajemen. Namun, pasar modal merupakan area
dimana calon investor wajib memperhatikan bahwa kegiatan usaha Perseroan akan bergantung pada banyak
faktor eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan.

15.

Risiko kemampuan Perseroan dalam membayar dividen akan bergantung pada kinerja profitabilitas,
kondisi likuiditas dan kebutuhan modal kerja. Perseroan akan memperhatikan dan mengelola profil
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likuiditas dengan terus memonitor realisasi jumlah kunjungan pasien untuk memastikan penerimaan arus kas
yang diproyeksikan tercapai. Dengan mempertimbangkan kondisi dan perencanaan di masa yang akan
datang, Perseroan berkeyakinan bahwa kondisi likuiditas atau arus kas untuk pembagian dividen dapat
dikelola dengan baik.
Struktur Organisasi

Dewan
Komisaris
Komite Nominasi
dan Remunerasi

Komite Audit
Direksi

Dewan
Pengawas RS
Direktur
Operasional RS

Direktorat
Administrasi Umum
dan Keuangan

E.

Direktorat Pelayanan
Medik dan
Keperawatan

Direktorat Pendidikan,
Pelatihan dan
Penelitian

Direktorat Kerjasama &
Hubungan Masyarakat

SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan,
mempertahankan kepuasan karyawan melalui remunerasi yang kompetitif, dan menanamkan motivasi melalui
program manajemen kinerja.
Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari
tim SDM yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat pula). Untuk itu, Perseroan akan selalu berupaya
untuk menjaga hubungan industrial yang produktif, melakukan proses perekrutan dari bakat-bakat terbaik serta
mempertahankan bakat-bakat tersebut.
Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pegawai adalah sebagai berikut:
1. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasan bersama dengan Departemen Sumber Daya
Manusia.
3. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas
dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan
dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan.
Diluar sarana pendidikan dan pelatihan pegawai, peningkatan kualitas pegawai dilakukan melalui supervisi/
pendampingan/coaching, pemberian proyek dan pengiriman karyawan pada program pelatihan yang dilakukan oleh
penyelenggara luar/pihak ke tiga.
Selain itu, Perseroan juga memberikan fasilitas kesejahteraan karyawan meliputi: standar gaji memenuhi ketentuan
upah minimum kota/kabupaten, BPJS Ketenagakerjaan, pemberian komisi dan insentif, tunjangan cuti, fasilitas
kesehatan (rawat inap dan rawat jalan), bantuan pemakaman, program pensiun, tunjangan transportasi, tunjangan
makan.
Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi
ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan,
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program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada
tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku
Peraturan Perusahaan.
Pada tanggal 30 November 2017, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan 879 (Delapan ratus tujuh puluh
sembilan) orang karyawan. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan
jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.
Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut jenjang manajemen adalah sebagai berikut:
Jenjang Manajemen
Manajerial
Staf
Non Staf
Jumlah

30-Nov-17
PT RP
9
424
172
605

Jenjang Manajemen
Manajerial
Staf
Non Staf
Jumlah

31-Dec-15
PT RP
6
82
411
499

PT RPJ

Jumlah

22
22
230
274

PT RPJ

31
446
402
879

Jumlah

20
14
141
175

26
96
552
674

31-Dec-16
PT RP
7
432
54
493
31-Dec-14
PT RP
6
80
168
254

PT RPJ

Jumlah

23
17
165
205

PT RPJ

30
449
219
698

Jumlah
0
0
0
0

6
80
168
254

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
Tingkat Jabatan
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma III
Diploma II
Diploma I
≤ SMA
Jumlah
Tingkat Jabatan
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma III
Diploma II
Diploma I
≤ SMA
Jumlah

30-Nov-17
PT RP
3
167
340
0
0
95
605
31-Dec-15
PT RP
3
160
238
0
2
96
499

PT RPJ
3
47
154
0
1
69
274

PT RPJ
3
30
105
0
1
36
175

Jumlah
6
214
494
0
1
164
879

Jumlah
6
190
343
0
3
132
674

31-Dec-16
PT RP
3
170
241
0
0
79
493
31-Dec-14
PT RP
2
183
0
0
0
69
254

PT RPJ

Jumlah

3
39
119
0
1
43
205

PT RPJ

6
209
360
0
1
122
698

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

2
183
0
0
0
69
254

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut jenjang usia adalah sebagai berikut:
Tingkat Usia
< 21 tahun
21 – 30 Tahun
31 – 40 Tahun
41 – 50 Tahun
Lebih dari 50 Tahun
Jumlah

30-Nov-17
PT RP
25
461
102
14
3
605

Tingkat Usia
< 21 tahun
21 – 30 Tahun
31 – 40 Tahun
41 – 50 Tahun
Lebih dari 50 Tahun
Jumlah

31-Dec-15
PT RP
24
369
87
17
2
499

PT RPJ
5
194
57
11
7
274

PT RPJ
5
127
32
7
4
175

Jumlah
30
655
159
25
10
879

Jumlah
29
496
119
24
6
674

31-Dec-16
PT RP
14
364
94
18
3
493
31-Dec-14
PT RP
20
200
20
0
14
254
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PT RPJ

Jumlah

6
147
38
9
5
205

PT RPJ

20
511
132
27
8
698

Jumlah
0
0
0
0
0
0

20
200
20
0
14
254

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut status karyawan adalah sebagai berikut:
Status Karyawan
Tetap
Kontrak
Jumlah

30-Nov-17
PT RP
605
0
605

Status Karyawan
Tetap
Kontrak
Jumlah

31-Dec-15
PT RP
499
0
499

PT RPJ
170
104
274

Jumlah
775
104
879

31-Dec-16
PT RP
493
0
493

PT RPJ

Jumlah
595
79
674

31-Dec-14
PT RP
254
0
254

96
79
175

PT RPJ
142
63
205

Jumlah
635
63
698

PT RPJ

Jumlah
254
0
254

0
0
0

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan masa kerja adalah sebagai berikut:
Masa Kerja
< 5 tahun
> 5 tahun – 10 tahun
> 10 tahun
Jumlah

30-Nov-17
PT RP
605
0
0
605

PT RPJ
274
0
0
274

Jumlah
879
0
0
879

31-Dec-16
PT RP
493
0
0
493

Masa Kerja
< 5 tahun
> 5 tahun – 10 tahun
> 10 tahun
Jumlah

31-Dec-15
PT RP
499
0
0
499

PT RPJ
175
0
0
175

Jumlah
674
0
0
674

31-Dec-14
PT RP
254
0
0
254

PT RPJ
205
0
0
205

Jumlah
698
0
0
698

PT RPJ

Jumlah
254
0
0
254

0
0
0
0

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan aktivitas utama adalah sebagai berikut:
Masa Kerja
Kantor dan Administrasi
Dokter
Perawat
Farmasi
Fisioterapis
Laboratorium
Catatan Medis
Radiologi
Jumlah

30-Nov-17
PT RP
178
12
327
40
15
16
8
9
605

Masa Kerja
Kantor dan Administrasi
Dokter
Perawat
Farmasi
Fisioterapis
Laboratorium
Catatan Medis
Radiologi
Jumlah

31-Dec-15
PT RP
125
12
300
26
8
13
6
9
499

PT RPJ
63
42
133
15
0
12
4
5
274

PT RPJ
25
37
89
10
0
8
2
4
175

Jumlah
241
54
460
55
15
28
12
14
879

Jumlah
150
49
389
36
8
21
8
13
674

31-Dec-16
PT RP
135
12
281
24
8
14
9
10
493
31-Dec-14
PT RP
27
12
165
27
2
11
6
4
254

PT RPJ
39
39
97
12
0
9
4
5
205

PT RPJ

Jumlah
174
51
378
36
8
23
13
15
698

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27
12
165
27
2
11
6
4
254

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing yang
bekerja di Perseroan maupun Anak Perusahaan.
Terkait kesepakatan kerja, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota Medan dengan nomor pengesahan 503/L59/DSTKM/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang berlaku
sampai dengan tanggal 18 Mei 2018.
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F.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, SERTA DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan, serta Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau
perselisihan lain termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan
pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta
tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses PKPU yang dapat mempengaruhi
kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

G. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN
Rincian Anak Perusahaan yang langsung dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 November 2017 adalah sebagai
berikut:
NAMA PERUSAHAAN

PT Royal Prima Jambi

KEGIATAN USAHA

LOKASI USAHA

%
KEPEMILIKAN
LANGSUNG

TAHUN
PENDIRIAN

TAHUN
PENYERTAAN
OLEH
PERSEROAN

TAHUN
OPERASIONAL

STATUS
OPERASIONAL

Jasa Kesehatan

Jambi

97,412%

2015

2017

2015

Beroperasi

PT Royal Prima Jambi (“RPJ”)
Riwayat Singkat
RPJ didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.2 tanggal 21 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Heriyanti, S.H.,
M.Kn., Notaris di Medan, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2462930.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan telah
didaftarkan dalam daftar perseroan Nomor AHU-3570999.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015, untuk
selanjutnya disebut “Akta Pendirian RPJ”.
Anggaran dasar RPJ sebagaimana pertama kali termuat di dalam Akta Pendirian RPJ, telah mengalami satu kali
perubahan, yaitu berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RPJ Nomor 01
tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Susanto, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang
dengan wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara, telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU0025777.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 7 Desember 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0198549 tanggal 7 Desember 2017, serta telah didaftarkan dalam daftar
perseroan Nomor AHU-0155800.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 7 Desember 2017 (“Akta No.01/2017”), yang
memuat perubahan berupa i) peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
menjadi sebesar Rp.154.544.000.000 (seratus lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah)
dan ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang semula sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar
rupiah) menjadi sebesar Rp 38.636.000.000 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Kegiatan Usaha
Sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian RPJ, kegiatan usaha RPJ ialah bergerak di bidang kesehatan. Untuk
mencapai maksud dan tujuan tersebut, RPJ dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
Menjalankan usaha Jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan serta kegiatan usaha terkait,
meliputi:
a.

b.
c.
d.

Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan, meliputi jasa kesehatan dan kegiatan sosial meliputi
jasa rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan kesehatan yang
dilakukan oleh paramedis, tradisional dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan
masyarakat luas;
Pelayanan dan penyelenggaran kesehatan meliputi menyelenggarakan pelayanan penyelenggaraan,
penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat;
Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan beserta segala sarana dan prasarana
pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait;
Sarana dan Pra-sarana Penunjang Kesehatan meliputi pembangunan laboratorium, pusat penelitian,
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e.

f.
g.

pendidikan perawat dan teknisi kesehatan beserta asrama perawat dan mahasiswa, perumahan dokter
serta lingkup usaha yang terkait;
Menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan meliputi penyelenggaraan usaha jasa
pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan
jasa konsultan manajemen kesehatan, perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan, pelayanan
asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran kesehatan, pelayanan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya;
Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi Rumah Sakit atau Poliklinik Mata, THT,
kulit, jiwa, paru-paru, kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti laboratorium,
sanatorium serta kegiatan usaha terkait;
Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk Ibu dan balita serta kegiatan usaha terkait.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No.01/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RPJ adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham
Modal dasar
Modal ditempatkan dan disetor penuh
PT Royal Prima,
Dokter I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh
Jumlah saham dalam portepel

Saham
154.544

Nilai Nominal Rp 100 per saham
Jumlah Nominal (Rp)
154.544.000.000

37.636
600
400
38.636
115.908

37.636.000.000
600.000.000
400.000.000
38.636.000.000
115.908.000.000

%
97,412
1,553
1,035
100,000

Perizinan terkait dengan kegiatan usaha
No.

Keterangan

Nomor Perizinan

1.

Tanda Daftar Perseroan (TDP)

05.05.1.86.02852

2.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

3.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan
(SKDP)

4.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

5.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

6.

Izin Operasional Tetap

888 Tahun 2014

6.

Rekomendasi UKL-UPL

660/05/BLH/2012

Badan Lingkungan Hidup
Kota Jambi

7.

Izin Lingkungan

150 Tahun 2016

Badan Lingkungan Hidup
Kota Jambi

8.

Izin Usaha Penyediaan Listrik untuk
Kepentingan Sendiri

9.

Izin Pembuangan Air Limbah

10.

Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

11.

Izin
Pemanfaatan
Tenaga
Nuklir
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik
dan Intervensional

12.

Sertifikat Kalibrasi Alat Kesehatan

13.

Izin Pemakaian Lift

14.
15.

Pengesahan
Pemasangan/Pemakaian
Pesawat
Pembangkit
Listrik/Mesin
Genzet
Izin Penyimpanan Sementara Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

S-445KT/WPJ.05/KP.0103/2016
369/27.1BU.1/31.73.07.1001/071.562/e/2017
74.986.504.4-031.000
517/2781/PJ/BPMPPT/1571002007/2016

18/0002/BPMPPT/1571002007/2014
88 Tahun 2015
KARS-SERT/229/XII/2016
031145.010.11.150816
YK.02.03/L.1/11689/2017
428/RS-RPJ/VI/2017

Instansi
Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Jambi
Direktorat Jenderal Pajak
Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Palmerah
Direktorat Jendral Pajak
Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Jambi
Walikota Jambi

Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Jambi
Badan Lingkungan Hidup
Kota Jambi
Komisi Akreditas Rumah
Sakit
Badan Pengawas Tenaga
Nuklir
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi
Jambi

560/92/MD/Sostek/VIII/2016

Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Jambi

58 Tahun 2017

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi
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Berlaku Hingga
12 Januari 2021
Terdaftar sejak 20
Januari 2016
22 Oktober 2022
12 Januari 2021
22 Oktober 2019
Berlaku selama
Perseroan tidak
mengubah bidang
usaha
Berlaku selama
Perseroan tidak
mengubah bidang
usaha
1 Oktober 2019
15 Juni 2020
20 November 2019
14 Agustus 2018
Oktober 2018
-

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pendirian RPJ, susunan Direksi dan Komisaris RPJ adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris

: Dokter I Nyoman Ehrich Lister

Direksi
Direktur Utama
Direktur

: Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn
: Mok Siu Pen

Data keuangan penting
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting RPJ, untuk periode yang berakhir pada tanggal 30
November 2017 dengan perbandingan 30 November 2016, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016, 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian, adalah sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

30/11/2017

31/12/2016

31/12/2015

ASET
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar

8.292
44.446

4.530
3.596

3.696
387

TOTAL ASET

52.738

8.126

4.083

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang

10.723
1.228

6.601
693

2.840
373

Total Liabilitas

11.951

7.294

3.213

Total Ekuitas

40.787

832

870

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

52.738

8.126

4.083

LAPORAN LABA RUGI
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Pendapatan
Laba (Rugi) Bruto
Laba (Rugi) Usaha
Laba (Rugi) Neto

Sebelas bulan
2016
2017
(Tidak diaudit)
39.888
7.944
3.252
2.458

31.257
3.118
188
115

Satu tahun
2016
34.359
3.625
78
25

2015
5.136
589
(198)
(130)

Analisis dan pembahasan atas perubahan signifikan dalam data keuangan penting
Posisi keuangan
RPJ mulai beroperasi sejak tahun 2015, dan RPJ terus melakukan tambahan investasi sejak tahun tersebut yang
mengakibatkan kenaikan jumlah aset dan liabilitas serta ekuitas.
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Laporan laba rugi
Perseroan memiliki kontribusi sebesar 25% dari total pendapatan yang dimiliki oleh Perseroan.
Pendapatan pada tahun 2015 masih minim yang disebabkan RPJ baru memulai operasinya pada tahun tersebut.
Adapun RPJ telah membukukan laba bersih pada tahun 2016 dan 2017, yang bersumber dari tingginya minat dan
permintaan pasien atas jasa layanan kesehatan yang berkualitas namun tetap dapat dijangkau, terutama melalui
fasilitas BPJS.

H.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum
Perseroan mengelola 2 rumah sakit, dan merupakan yang terbesar di Sumatera serta memiliki target untuk menjadi
pusat rujukan bagi masyarakat khususnya kota Medan, Jambi dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Saat
ini 2 jaringan rumah sakit Perseroan terletak di Medan dan Jambi, yaitu RSU Royal Prima (Medan) (RS RPM) dan
RS Royal Prima Jambi (RS RPJ), dengan target total kapasitas pada akhir tahun 2018 memiliki +/- 1.200 tempat
tidur. Royal Prima Medan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2014, dan merupakan RS tipe B. Saat ini
RS RPM telah memiliki total kapasitas 754 tempat tidur, dan merupakan Rumah Sakit dengan kapasitas tempat tidur
terbesar pada satu lokasi se-Indonesia. Sementara itu, RS RPJ merupakan RS tipe C dan telah memiliki 210 tempat
tidur, dimana beberapa gedung baru yang dapat memberikan 240 tempat tidur tambahan sedang dibangun dan
perkembangan konstruksinya telah mencapai hampir 90% hingga prospektus ini diterbitkan.
Rumah sakit umum di Indonesia diklasifikasi menjadi Rumah Sakit Kelas A, Rumah Sakit Kelas B, Rumah Sakit
Kelas C, dan Rumah Sakit Kelas D oleh Menteri Kesehatan. Klasifikasi tersebut berdasarkan layanan, sumber daya
manusia, fasilitas, infrastruktur dan peralatan rumah sakit. Izin pendirian dan operasional rumah sakit kelas A
dikeluarkan oleh Direktorat Umum Jasa Layanan Medis di bawah Kementerian Kesehatan Indonesia, sementara izin
untuk kelas rumah sakit yang lain dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Rumah sakit kelas A biasanya adalah rumah
sakit umum pemerintah. Rumah sakit kelas B dan C secara umum adalah rumah sakit swasta yang dibedakan
berdasarkan, di antara lain, variasi jasa medis sub-spesialis yang disediakan.

Klasifikasi Rumah Sakit
Tipe

Min tempat tidur Tingkat Geografis Layanan Kesehatan Umum

Tipe A

400

Propinsi

Tipe B

200

Propinsi

Tipe C

100

Kabupaten

Tipe D

50

Kabupaten

Layanan Kesehatan Spesialis
Seperti Tipe B
PLUS:
17 spesialisasi (di opthalmology, ENT, neurology,
layanan kesehatan primer, cardiovascular, penyakit kulit dan kelamin, psychiatry,
orthopaedic, urology, neurosurgery, plastic surgery, dan
layanan gigi primer,
layanan ibu dan anak
forensic medicine
primer, dan layanan
PLUS:
14 subspesialisasi (di operasi, penyakit dalam, paediatric,
keadaan darurat primer
obsetric & gynecology, ophthalmology, ENT, neurology,
cardiovascular, penyakit kulit dan kelamin, psychiatry,
pulmonology, orthopaedic, urology, dan oral surgery)
Seperti Tipe C
layanan kesehatan primer, PLUS:
layanan gigi primer,
8 dari 3 spesialisasi
layanan ibu dan anak
PLUS:
primer, dan layanan
2 dari 4 subspesialis: penyakit dalam, pediatrik, ob‐gyn,
keadaan darurat primer
operasi, atau spesialis kedokteran gigi

layanan kesehatan primer,
Sekurang‐kurangnya terdapat 4 dari 5 spesialisasi berikut:
layanan gigi primer,
layanan ibu dan anak
penyakit dalam, pediatrik, ob‐gyn, operasi, atau spesialis
primer, dan layanan
kedokteran gigi
keadaan darurat primer
layanan kesehatan primer,
layanan gigi primer,
Sekurang‐kurangnya terdapat 2 dari 4 spesialisasi berikut:
layanan ibu dan anak
penyakit dalam, pediatrik, ob‐gyn, atau operasi
primer, dan layanan
keadaan darurat primer

Sumber: Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016
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Jasa layanan kesehatan yang disediakan oleh RS Perseroan antara lain: Instalasi Gawat Darurat, Poliklinik
Spesialis, Rawat Jalan, Rawat Inap, Perawatan Intensive (ICU), Kamar Operasi, Kamar Bersalin & Bayi beserta
dengan pelayanan penunjangnya seperti: Instalasi laboratorium (patologi klinik, patologi anatomi, unit transfusi
darah), Instalasi radiologi (CT Scan 128 Slice, X-Ray Digital, Flouroscopy, Mammography, Dental Panoramic, USG
2D,4D), ESWL, Hemodialisa, Rehabilitasi Medis, Angiography/ Cath Lab, Endoscopy, Instalasi Farmasi, Instalasi
Gizi, Medical Check Up, Klinik Nyeri/ Pain Clinic, Pelayanan Diagnostik Lain (EKG, Treadmill, Audiometri,
Spirometri).
Ke depannya, Perseroan akan terus melebarkan jangkauannya, khususnya di lokasi-lokasi yang dianggap potensial
oleh Perseroan dan masih kekurangan atas ketersediaan fasilitas kesehatan. Dengan status Rumah Sakit
Pendidikan yang telah dicapai oleh RSU Royal Prima (Medan), hal ini akan turut mempermudah Perseroan untuk
memperbanyak jaringannya, melalui fungsinya yang dapat membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di
dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan, yaitu Rumah Sakit Pendidikan afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan satelit,
dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Visi dan Standar Mutu Rumah Sakit Perseroan
Visi Perseroan adalah “Menjadi Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan terbaik, standar kualitas
tinggi serta memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga pasien.” Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan
memiliki tim khusus yang menangani Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), dengan masing-masing
bidangnya yang menangani antara lain Peningkatan Mutu Unit Kerja, Peningkatan Mutu Area Klinis & Manajerial,
Manajemen Risiko, Pelaporan, Investigasi, Kajian Keselamatan Pasien, serta Pendidikan & Pelatihan. Masingmasing bidang akan memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta pelaporan indikator mutu, yang secara
reguler akan digunakan sebagai bahan evaluasi. Hasil Indikator Mutu tersebut akan dipantau secara ketat oleh
Perseroan dari waktu ke waktu, untuk meningkatkan standar kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan.

Sinergi dengan Universitas Prima Indonesia
Perseroan juga mendapatkan dukungan dari Yayasan Universitas Prima Indonesia, dimana pemegang saham
Perseroan juga merupakan pembina pada Yayasan Universitas Prima Indonesia. Dengan dukungan tersebut, RS
Royal Prima akan memiliki pasokan sumber daya manusia (dokter, perawat dan bidan) yang terus menerus dan
berkelanjutan serta memiliki kualitas yang sesuai dengan standar mutu yang berlaku di industri jasa pelayanan
rumah sakit secara umum baik di tingkat nasional maupun regional. Kerjasama ini juga telah membuahkan hasil
dimana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan RSU Royal Prima (Medan) sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit
yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam
bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya
secara multiprofesi. Keunggulan daripada menjadi Rumah Sakit Pendidikan adalah:
1.

Dapat menerima mahasiswa dalam melakukan praktek bimbingan untuk mencapai kompetensi sebagai
tenaga kesehatan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.
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2.
3.
4.

Secara tidak langsung, Rumah Sakit Pendidikan berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi,
dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis, dan tenaga
kesehatan lain.
Dapat membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan, yaitu
Rumah Sakit Pendidikan afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan
lain.
Dapat melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya serta mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan
pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya.

Sumber Daya Manusia, Fasilitas dan Layanan Kesehatan
Berikut adalah jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan di Medan dan Jambi, beserta dengan jenis
pelayanan dan akomodasi ruangan rawat inap yang disediakan oleh Perseroan:

Jenis Pelayanan
• Instalasi Gawat Darurat
• Poliklinik Spesialis
• Rawat Jalan
• Rawat Inap
• Perawatan Intensive
(ICU)
• Kamar Operasi
• Kamar Bersalin & Bayi
• Receptionist dan
Costumer Service
• Rekam Medik
• Ambulans
• Instalasi Gizi

Sumber Daya Manusia
• Tenaga Medis: 300
• Tenaga Keperawatan:
500
• Tenaga Penunjang /
teknisi Medis: 70
• Tenaga Farmasi: 32
• Tenaga Kesehatan
Masyarakat: 40
• Tenaga Keterapian
Fisik: 12
• Tenaga Non
Kesehatan: 190

Tipe kamar
• Executive
• S.VIP
• VIP
• Kelas I Utama
• Kelas I
• Kelas II
• Kelas III
• Ruang Anak
• Ruang Bayi Normal
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Rumah sakit Perseroan menyediakan beberapa jenis kamar yang dapat dipilih oleh pasien berdasarkan harga dan
kebutuhan pasien. Jenis kamar yang disediakan adalah sebagai berikut:








Executive: kamar pasien pribadi dengan layanan paling atas dan prima, yang dilengkapi dengan kamar
mandi
SVIP: kamar pasien pribadi dengan layanan terbaik dilengkapi dengan kamar mandi termasuk kamar
presidential suites.
VIP: satu tempat tidur per kamar, termasuk kamar mandi pada beberapa kamar;
Kelas I Utama: kamar dengan dua tempat tidur per kamar dengan ukuran yang lebih besar dibanding kelas I
biasa;
Kelas I: kamar dengan dua tempat tidur per kamar;
Kelas II: kamar dengan empat tempat tidur per kamar;
Kelas III: kamar dengan delapan tempat tidur per kamar;

Kamar lainnya terdiri dari kategori sebagai berikut:
-

Ruang Anak/Pediatrik: kamar untuk anak-anak dengan tempat tidur yang biasanya berkisar dari satu
sampai empat tempat tidur per kamar
ICU (Intensive Care Unit)/ NICU(Neonatal Intensive Care Unit)/ PICU(Pediatric Intenstive Care Unit): kamar
pada unit perawatan intensif/kamar pada unit perawatan intensif neonatal/kamar pada unit perawatan
intensif pediatrik
Isolation: kamar dengan tempat tidur untuk pasien yang terjangkit penyakit menular.
Guest house: kamar yang disewakan kepada keluarga pasien yang ingin mendampingi pasien selama
berada di Rumah Sakit
Kamar Jenazah

Sumber Pendapatan Rumah Sakit
Sekitar 60% dari pendapatan Perseroan bersumber atas pasien BPJS, dimana trennya bertumbuh signifikan sejak
dimulainya operasional Rumah Sakit baik Medan maupun Jambi. Tingginya animo masyarakat dengan penggunaan
fasilitas BPJS diyakini oleh Perseroan sebagai tanda dari kepercayaan masyarakat atas standar kualitas pelayanan
yang diberikan oleh Rumah Sakit Royal Prima. Konsekuensi dari tingginya animo tersebut mengakibatkan
peningkatan BOR (Bed Occupancy Rate) secara signifikan, namun telah diantisipasi oleh Perseroan. Royal Prima
Medan sendiri khususnya telah membangun bangunan baru gedung B dengan kapasitas 489 tempat tidur untuk
memenuhi lonjakan permintaan. Sementara di Jambi, Perseroan sedang dalam tahap ekspansi kapasitas tempat
tidur hingga secara total pada tahun 2018, diharapkan akan dapat mencapai lebih dari 400 tempat tidur.

Posisi Persaingan terhadap Rumah Sakit Sejenis
RSU Royal Prima (Medan) merupakan rumah sakit tipe B, dan apabila dibandingkan terhadap Rumah Sakit Umum
pesaing lainnya yang berjarak radius sekitar 3 km dari lokasi RSU Royal Prima di Medan, Posisi RSU Royal Prima
dapat dikatakan unggul karena memiliki jumlah tempat tidur yang jauh lebih banyak dibandingkan para pesaingnya,
sebagaimana tampak dalam tabel berikut:
Parameter

RSU Royal Prima Medan

RS Murni Teguh

RS Columbia Asia

RS Siloam Medan

B

B

B

B

Jumlah Tempat Tidur

756

80

217

300

Melayani BPJS Kesehatan

Ya

Ya (khusus Kanker saja)

Tidak

Tidak

Tipe Rumah Sakit

Sedangkan RSU Royal Prima Jambi merupakan rumah sakit tipe C, dan apabila dibandingkan dengan Rumah Sakit
Umum pesaing lainnya yang berjarak radius sekitar 5 km dari lokasi RSU Royal Prima di Jambi, RSU Royal Prima
Jambi merupakan Rumah Sakit yang mengungguli para pesaingnya dalam jumlah penyediaan tempat tidur, bahkan
dibandingkan rumah sakit yang setingkat lebih tinggi tipenya:
Parameter

RSU Royal Prima Jambi

RS Annisa

RS Kambang

RS Mayang

RS Baiturahim

RS Siloam Jambi

C

C

C

C

C

B

Jumlah Tempat Tidur

175

103

81

121

90

111

Melayani BPJS Kesehatan

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tipe Rumah Sakit
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2. Unit Bisnis
Tabel berikut menjelaskan beberapa informasi dan indikator kinerja utama Unit Bisnis Perseroan, yaitu Rumah Sakit
Umum Royal Prima yang berlokasi di kota Medan, dan Rumah Sakit Umum Royal Prima Jambi, yang terletak di kota
Jambi.
-RSU Royal Prima (Medan)
Indikator utama
Uraian
Rata-rata tempat tidur (unit)
Rata-rata BOR (%)
Rata-rata ALOS (hari)
Total tempat tidur (unit)

2014

2015
156
67
5
181

72
34
5
72

2016
194
84
4
200

Nov-17
235
83
4
357

Permintaan terhadap RSU RP terus bertumbuh secara pesat, hal ini dapat terlihat dari indikator BOR yang terus naik
walaupun penambahan tempat tidur terus dilakukan. Manajemen berkeyakinan bahwa hal ini dapat dicapai karena
kualitas pelayanan yang diberikan terhadap biaya perawatan yang dikenakan adalah berimbang, sehingga
permintaan konsumen terus bertambah yang diwakili oleh naiknya BOR secara berkelanjutan.
1.400

12.000
9.920

10.000

1.297

1.200
1.006

8.000

1.000

7.085

800

672

6.000

600
4.000

400

2.489

2.000

200

348
‐

138

‐
2014

2015

2016

Nov‐17

2014

Kunjungan pasien rata‐rata rawat jalan

2015

2016

Nov‐17

Kunjungan pasien rata‐rata rawat inap

Secara rata-rata, baik kunjungan pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap bertumbuh secara signifikan. Dimana
secara CAGR tahun 2014 hingga periode Nov 2017, pasien rawat jalan bertumbuh sebesar 206% dan rawat jalan
bertumbuh sebesar 111%. Manajemen berkeyakinan bahwa ke depannya, kunjungan rata-rata pasien masih akan
bertumbuh terus pada tingkat yang sama.
-RS Royal Prima Jambi
Indikator utama
Uraian
Rata-rata tempat tidur (unit)
Rata-rata BOR (%)
Rata-rata ALOS (hari)
Total tempat tidur (unit)

2015

2016
65
71
3
72

72
74
3
72

Nov-17
116
72
3
160

Permintaan terhadap RSU RPJ juga bertumbuh walau tidak secepat Medan. Salah satu penyebabnya adalah selain
Medan adalah kota besar, daya beli di Medan juga lebih tinggi jika dibandingkan Jambi. Indikator BOR secara ratarata tetap stabil walaupun penambahan tempat tidur terus dilakukan, yang membuktikan bahwa permintaan tetap
ada dan meningkat. Manajemen berkeyakinan bahwa hal ini dapat dicapai karena kualitas pelayanan yang diberikan
terhadap biaya perawatan yang dikenakan adalah berimbang, sehingga permintaan konsumen terus bertambah yang
diwakili oleh naiknya BOR secara berkelanjutan.
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Kunjungan pasien rata‐rata rawat inap

Kunjungan pasien rata‐rata rawat jalan

Pertumbuhan kunjungan pasien rawat jalan untuk Rumah Sakit Royal Prima Jambi dari tahun 2015 ke periode Nov
2017, moderat di angka CAGR 40%, namun tetap menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sementara
kunjungan pasien rata-rata rawat inap juga bertumbuh moderat di angka CAGR 23% pada periode yang sama.
Pasien rawat jalan dari tahun 2015 ke tahun 2016 menurun 13%, hingga pada periode Nov 2017, meningkat sebesar
45% dari tahun 2016. Adapun pada tahun tersebut Perseroan masih dalam tahap awal operasional, sehingga
struktur biaya dan tarif masih memerlukan penyesuaian terhadap daya serap pasar.
3. Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan
sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan

4. 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
yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.
5. Perseroan sedang dalam tahap proses untuk mendaftarkan merk baru “Royal Prima” berikut dengan
logonya. Merk merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam bersaing
untuk mendapatkan pasien maupun tenaga medis. Sebuah merk yang buruk akan mempengaruhi secara negatif
kegiatan operasional Perseroan.
Bila permohonan pendaftaran merk tidak disetujui, maka Perseroan memerlukan waktu untuk mengubah merk dan
logo yang saat ini digunakan oleh Perseroan, membangun ‘image’ yang telah dirintis hingga saat ini, serta
mendaftarkannya kembali. Hal itu tentunya akan berpengaruh negatif pada kegiatan usaha, hasil usaha, dan prospek
pertumbuhan Perseroan.
6. Riset dan Pengembangan
Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Royal Prima Medan dapat mengembangkan laboratorium penelitian
untuk pengembangkan teknik pengobatan yang lebih maju, seperti penelitian Stem Cell. Perseroan mengembangkan
penelitian tentang Stem Cell karena diyakini mempunyai prospek yang luar biasa, seperti menyembuhkan secara
alami melalui regenerasi sel-sel manusia. Beberapa penyakit yang dapat disembuhkan antara lain Diabetes, Stroke,
Jantung, Parkinson, Autis, Celebal Palsy. Keberhasilan atas riset dan pengembangan juga diyakini oleh Perseroan
untuk dapat meningkatkan pendapatan Rumah Sakit secara signifikan.
7. Prospek Usaha
Perseroan berkeyakinan terhadap masa depan Perseroan serta industri kesehatan pada umumnya, atas dasar halhal sebagai berikut, yakni:
•

Permintaan untuk layanan kesehatan di Indonesia semakin berkembang
•

Pertumbuhan yang pesat dari populasi di Indonesia

•
•

Banyaknya penduduk Indonesia yang belum mendapat perlayanan kesehatan yang baik.
Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disediakan oleh Pemerintah
Indonesia

•

KIS berhubungan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menargetkan seluruh
penduduk Indonesia terakomodasi pada tahun 2019
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•

Program JKN akan semakin meningkatkan permintaan terhadap Rumah Sakit yang menerima JKNBPJS
•

Jumlah partisipan yang banyak untuk program JKN-BPJS

•
•

Pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia wajib memiliki keanggotaan BPJS
Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar,
karena pasien dari Rumah Sakit yang tidak menerima BPJS akan cenderung untuk pindah ke
Rumah Sakit yang menerima BPJS

Rencana Pengembangan Perseroan
Untuk terus bertumbuh, Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi atas usaha yang dijalankan oleh Perseroan
baik secara organik maupun non-organik. Secara garis besar, berikut program yang direncanakan Perseroan:
1.
2.
3.

Eskpansi jaringan bisnis yang dimiliki dengan menambah jumlah tempat tidur, baik dengan akuisisi rumah
sakit baru, maupun dengan ekspansi pada bangunan yang telah ada.
Menambah prasarana seperti tempat parkir pada bangunan tersendiri.
Terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah jumlah alat kesehatan serta peningkatan
infrastruktur teknologi informasi. Beberapa jenis peralatan medis dan infrastruktur yang akan
dibiayai/ditingkatkan antara lain yaitu: Radiologi, Medical Digital Imaging, peralatan untuk ruang operasi,
alat kesehatan untuk penunjang, Rehabilitasi Medis, serta Medical Software.

Penghargaan dan Prestasi
Berikut adalah tabel dari penghargaan dan prestasi yang didapat oleh Perseroan:
1
2
3
4
5

I.

Lembaga
Kementerian Kesehatan RI
BPJS Kesehatan
KARS
KARS
Nanjing Medical School

Penghargaan & Prestasi
Ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan
Sebagai Rumah sakit uji coba simplifikasi klaim
Akreditasi Lulus Tingkat PARIPURNA
Akreditasi Lulus Tingkat PERDANA
Teaching Hospital Nanjing Medical School

Tahun
2017
2016
2016
2016
2017

INDUSTRI JASA KESEHATAN

Industri jasa layanan kesehatan di Indonesia masih belum terlayani secara maksimal, sehingga peluang
pertumbuhannya masih sangat besar. Beberapa faktor pendorong pertumbuhan tersebut antara lain, dari sisi
permintaan ditopang oleh populasi yang besar, pergantian fundamental demografis ke usia produktif dan
pertumbuhan kelas menengah yang tinggi. Sedangkan dari sisi penawaran, penyedia jasa akan terbantu oleh makro
ekonomi yang kuat dan stabil, program pengembangan infrastruktur pada berbagai sektor publik, pertumbuhan
alokasi pengeluaran publik di bidang kesehatan terhadap PDB, program JKN, dan oleh pemerintah. Indikator pada
industri jasa kesehatan juga memperlihatkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan
negara di kawasan ASEAN dan sekitarnya, namun hal ini merupakan indikasi bahwa potensi untuk dikembangkan
masih ada.
Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia dengan estimasi total 17.504 pulau dan memiliki
populasi ke-4 terbanyak di dunia yaitu sekitar 260 juta penduduk di tahun 2016. Populasi yang besar ini merupakan
salah satu pendorong faktor permintaan akan jasa layanan kesehatan yang tinggi. Salah satu tantangan dan
sekaligus peluang yang dihadapi adalah penyebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah
yang lainnya, yang menyebabkan perbedaan dan potensi pangsa pasar yang berlainan satu daerah dengan daerah
lain. Sebagian besar penduduk di Indonesia tinggal di pulau jawa (58%) dan pulau sumatera (22%), walaupun luas
pulau jawa hanya mencakup kurang dari 7% dari total luas daratan di Indonesia.
Populasi dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Total Populasi (juta)
Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)
Penduduk Kota (%
dari total)

2012
245.4

2013
248.8

2014
252.2

2015
255.5

2016
258.7

1.41

1.37

1.35

1.31

1.27

51.8

52.5

53.1

53.8

54.4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

190

Pengeluaran pada jasa layanan kesehatan Indonesia diprediksikan akan terus bertumbuh, yang didorong oleh
pergantian fundamental demografis, dimana penduduk dengan usia produktif mulai bertambah dibandingkan dengan
penduduk usia lainnya. Pertumbuhan populasi tenaga kerja yang masih muda dengan daya beli lebih tinggi sehingga
mau membayar dengan jumlah yang lebih besar untuk jasa layanan kesehatan, terutama pada sektor swasta.
Pertumbuhan pada populasi yang mempunyai umur lebih tua diperkirakan juga akan meningkatkan pengeluaran atas
layanan kesehatan seperti layanan kesehatan spesialis yang tentunya akan semakin meningkat keperluannya.
Berdasarkan angka statistik, median dari umur populasi Indonesia adalah 27 tahun, dimana angka tersebut adalah
yang termuda ke-3 di Asia Tenggara dan 10 tahun lebih muda daripada negara maju pada umumnya. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang tinggi dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan akan meningkatkan jumlah konsumen
kelas menengah di Indonesia dari sebesar 74 juta orang di tahun 2012 menjadi 141 juta orang di tahun 2020 atau
meningkat sekitar 2 kali lipat. Hal ini tentunya merupakan potensi pertumbuhan daya beli yang cukup besar.

Proyeksi Populasi Kelas Menengah
(juta)
141

74

2012

2020 F

Sumber: Boston Consulting Group, 2013

Dengan kue terbesar pada industri jasa layanan kesehatan yang masih terletak pada konsumsi privat, baik dibiayai
oleh sendiri maupun asuransi, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan demografis dan kelas menengah, akan menjadi
pendorong yang sangat kuat untuk pertumbuhan pengeluaran pada industri jasa layanan kesehatan.
Sumber penghasilan sebagai persentase terhadap total pengeluaran kesehatan
Lain2

Perusahaan,
diluar asuransi
Pemerintah

Rumah tangga swasta

Dana jaminan sosial
(Askes, Jamsostek)

Asuransi swasta

Sumber: WHO, 2017

Makro ekonomi Indonesia pada beberapa tahun terakhir terus terjaga dan diiringi oleh prospek pertumbuhan
ekonomi yang baik, yang mengakibatkan peringkat rating Indonesia menjadi investment grade oleh dua lembaga
rating internasional. Hal ini juga didukung oleh situasi politik yang cukup stabil dan inflasi yang rendah pada angka
3,61% pada tahun 2017 serta rasio hutang terhadap PDB Indonesia yang relatif lebih rendah jika dibandingkan
dengan sebagian besar negara maju dan negara di Asia Timur lainnya, yaitu sebesar 30% dari total PDB di tahun
2017. Indonesia termasuk dalam negara dengan ekonomi berpenghasilan menengah, yang berada pada urutan ke-4
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di Asia Timur, setelah China, Jepang, dan Korea Selatan; serta terbesar ke-15 di dunia berdasarkan Purchasing
Power Parity.

Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhannya
2012
Produk Domestik Bruto
(PDB) (triliun rupiah)
Laju Pertumbuhan PDB (%)
PDB per Kapita Harga
Berlaku (juta rupiah)

2013

2014

2015

2016

8,616
6.0

9,546
5.6

10,570
5.0

11,532
4.9

12,407
5.0

35.1

38.4

41.9

45.1

48.0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan sejumlah target pengembangan infrastruktur yang diharapkan dicapai di
tahun 2019, dimana diprediksikan investasi di infrastruktur sebesar Rp 1.786 triliun selama 2011-2025 tersebut akan
dilakukan oleh pemerintah, perusahaan milik negara, swasta, dan kerja sama antara publik dan swasta. Sebaran
Rumah Sakit di Indonesia hingga tahun 2012 masih terpusat pada pulau Jawa dan Bali, yang memang memiliki
tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi. Urutan ke dua ditempati oleh pulau Sumatera, sementara fasilitas RS
pada wilayah timur Indonesia masih sedikit, hal ini juga disebabkan oleh permintaan yang diwakili oleh jumlah
persentase penduduk yang rendah. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur dipercaya akan dapat menjadi
katalis untuk penyebaran pertumbuhan ekonomi daerah dan populasi yang lebih merata, sehingga dapat
meningkatkan permintaan pada daerah-daerah lain yang saat ini standar jasa layanan kesehatannya masih berada
di bawah nasional.

Distribusi Rumah Sakit di Indonesia, 2015
Pulau
% Penduduk
Sumatra
21.3%
Jawa‐Bali
59.1%
Kalimantan
5.8%
Sulawesi
7.3%
Maluku‐NT‐Papua
6.5%

% Luas area
25%
7%
28%
10%
29%

RS Umum
501
1058
123
169
98

RS Khusus
102
363
30
40
4

Sumber: Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016

Kontribusi pengeluaran di bidang kesehatan oleh Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah
rata-rata bila dibandingkan dengan negara sekitar ASEAN, yaitu hanya sekitar 2,8% pada tahun 2014. Pengeluaran
pemerintah di bidang kesehatan juga masih tergolong rendah, yaitu sekitar 39%.

Persentase pengeluaran kesehatan terhadap PDB, tahun 2014
7.1%
5.8%

5.7%

5.5%
4.9%

4.7%

4.7%

4.2%

4.1%
2.8%
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2.8%

2.6%

2.3%

1.9%

Kamboja
Bangladesh
India
Filipina
Indonesia
Nepal
Singapura
Myanmar
Laos
Vietnam
Malaysia

22.0%
24.9%
30.0%
34.3%
37.8%
40.3%
41.7%
45.9%
50.5%
54.1%
55.2%
55.8%

China
Thailand
Brunei Darussalam

77.8%
93.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Porsi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap total pengeluaran, 2014
Sumber: WHO, 2017

Akan tetapi, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tersebut dipercaya akan naik dengan adanya Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana pemerintah menargetkan bahwa sampai akhir tahun 2019, seluruh
masyarakat Indonesia telah terlindungi oleh JKN. Hingga Desember 2017, 186 juta masyarakat telah masuk dalam
program JKN dari total 260 juta penduduk Indonesia, atau setara dengan +/-72% cakupan nasional. Secara historis,
rata-rata pertumbuhan cakupan tersebut mencapai 20% dari tahun 2012 hingga tahun 2017.
Program JKN juga membuat keberadaan puskesmas menjadi penting karena berfungsi sebagai pintu masuk
pertama untuk mendapatkan akses kesehatan melalui program tersebut. Referensi dari jaringan puskesmas dan
klinik di Indonesia menjadi titik awal dimana bila pasien ingin mendapatkan layanan JKN di rumah sakit. Tanpa
referensi tersebut, maka pasien yang ingin mendapatkan layanan BPJS tidak dapat mendapatkan layanan tersebut,
terkecuali pasien dengan keadaan darurat.

INDIKATOR LAYANAN KESEHATAN
Walaupun Indonesia mengalami penambahan di infrastruktur layanan kesehatan seperti fasilitas primer, fasilitas
kesehatan rujukan, jumlah ranjang baik di rumah sakit publik maupun swasta di dua dekade terakhir namun rasio
dari ranjang untuk rawat inap di rumah sakit dan puskesmas terhadap populasi masih di bawah standar dari WHO
dan masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia Tengara lainnya. Selain itu, terdapat perbedaan kualitas dari
fasilitas yang ditawarkan setiap rumah sakit, yang membuat adanya kesenjangan pada daerah-daerah di Indonesia.

Rasio Tempat Tidur RS per 1.000 Penduduk, pada
beberapa negara
3.90

2.05

1.90

Singapura (tahun
2014)

Malaysia (tahun
2012)

1.12

Indonesia (tahun
2016)

Australia (tahun
2016
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Sumber: diambil dari berbagai sumber

Sumber daya manusia untuk bidang kesehatan telah bertumbuh di beberapa tahun terakhir, dengan penambahan
pada rasio pekerja di bidang kesehatan terhadap populasi di Indonesia. Namun, rasio dari dokter terhadap populasi
masih di bawah dari standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu 1 per 1000 orang. Terdapat juga kekurangan pada
perawat di rumah sakit maupun puskesmas, meskipun terdapat peningkatan pada jumlah perawat secara
keseluruhan. Standar WHO untuk perawat adalah 1,58 dan untuk bidan 0,75 per 1000 orang populasi. Distribusi juga
tidak merata seiring dengan faktor permintaan dan populasi yang tidak merata.

Rasio SDM kesehatan per 1000 orang ‐ tahun 2016
1.15

0.63

0.16
0.05
Dokter

Dokter Gigi

Perawat

Bidan

Sumber: Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016

Distribusi dokter di Indonesia, 2016
Pulau
Dokter
Sumatra
24,260
Jawa‐Bali
62,022
Kalimantan
6,314
Sulawesi
8,833
Maluku‐NT‐Papua
2,271
Total
103,700

% dokter
23%
60%
6%
9%
2%

% Penduduk
21%
59%
6%
7%
7%

% Luas area
25%
7%
28%
10%
29%

dr/1000 org
0.44
0.39
0.37
0.44
0.03
0.25

spesialis/1000 org
0.19
0.20
0.13
0.19
0.01
0.12

Sumber: Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016

Lebih lanjut, kekurangan juga dialami untuk profesi dokter gigi. Survey Kesehatan Dasar pada tahun 2007 yang
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 89% dari anak yang berumur di bawah 12 tahun
mempunyai kerusakan gigi, 43,4% dari orang yang berumur lebih tua dari 12 tahun mempunyai kerusakan gigi yang
belum ditangani, dan 67,2% dari seluruh penduduk di Indonesia mempunyai kerusakan gigi. Terdapat persentasi
yang tinggi pada kerusakan gigi di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa terdapat kualitas yang kurang baik pada
tingkat kebersihan mulut di Indonesia.
Indikator layanan kesehatan yang memperlihatkan Indonesia masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan
negara di kawasan ASEAN dan sekitarnya, merupakan peluang untuk mengembangkan industri jasa kesehatan.
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J.

HUBUNGAN KEPENGURUSAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham, dan Anak Perusahaan berbentuk badan
hukum Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Perseroan

Nama
Dr. dr. I Nyoman Ehrich Lister MKes. AIFM (KU)
Dr. Heriyanti SH M.Kn (KI)

RPJ

Kom
V
V

Dir

Dr. Tommy Leonard, SH, M.Kn (DU)
Ir. Mok Siu Pen (D)
Dr. Irsan Rusli (DI)

Catatan:
KU
K
KI
DU
D
DI

K.

:
:
:
:
:
:

Kom
V

V
V
V

Dir

V
V

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasainya, sebagai berikut:
1.

Public Liability Insurance – PT Chubb General Insurance Indonesia
Perseroan telah memiliki Public Liability Insurance dengan PT Chubb Insurance Indonesia dengan nomor
polis 7050203403 tanggal 20 Februari 2018, dengan rincian sebagai berikut:

2.

Nama Tertanggung

:

PT Royal Prima

Lokasi Pertanggungan

:

Batas Jumlah Pertanggungan
Premi
Jangka Waktu Pertanggungan

:
:
:

Rumah Sakit Royal Prima, Jl. Ayahanda No.68 A,
Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan
Petisah, Kota Medan 20118
Rp.2.500.000.000
Rp.14.056.000
1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Februari
2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019

Earthquake Insurance – PT Chubb General Insurance Indonesia
Perseroan telah memiliki Asuransi Gempa Bumi (Earthquake Insurance) dengan PT Chubb General
Insurance Indonesia dengan nomor polis 1100201484 tanggal 19 Februari 2018, dengan rincian sebagai
berikut:
Nama
Tertanggung
Lokasi
Pertanggungan

: PT Royal Prima, termasuk anak perusahaan dan/atau perusahaan terkait yang
tidak disebutkan namanya yang ada pada saat dimulainya pertanggungan ini atau
dibentuk atau diperoleh selama masa berlakunya pertanggungan ini atas hak dan
kepentingannya sendiri.
: Rumah Sakit Royal Prima, Jl. Ayahanda No.68 A, Kelurahan Sei Putih Tengah,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan 20118

Total
Jumlah : Rp.200.000.000.000
Pertanggungan
Premi
: Rp.306.056.000
Jangka
Waktu : 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15
Pertanggungan
Februari 2019
3.

Property All Risk Insurance – PT Chubb General Insurance Indonesia
Perseroan telah memiliki Property All Risk Insurance dengan PT Chubb General Insurance Indonesia
dengan nomor polis 1050203670 tanggal 19 Februari 2018, dengan rincian sebagai berikut:
Nama Tertanggung

:

PT Royal Prima, termasuk anak perusahaan
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4.

Lokasi Pertanggungan

:

Total Jumlah Pertanggungan
Premi
Jangka Waktu Pertanggungan

:
:
:

dan/atau perusahaan terkait yang tidak disebutkan
namanya yang ada pada saat dimulainya
pertanggungan ini atau dibentuk atau diperoleh
selama masa berlakunya pertanggungan ini atas
hak dan kepentingannya sendiri.
Rumah Sakit Royal Prima, Jl. Ayahanda No.68 A,
Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan
Petisah, Kota Medan 20118
Rp.200.000.000.000
Rp.76.056.000
1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Februari
2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor dengan PT Sompo Insurance Indonesia
a.

Perseroan telah memiliki asuransi kendaraan bermotor dengan PT Sompo Insurance Indonesia
dengan nomor polis MD-AMO-0001094-00005-2017-07 tertanggal 11 Juli 2017dengan rincian sebagai
berikut:
Tertanggung
Alamat
Kendaraan
Bermotor
Diasuransikan
Tipe
Nomor Polisi
Tahun
Nomor Mesin
Nomor Rangka
Penggunaan

yang

RS Royal Prima Medan
Jl. Ayahanda No.68A Medan

:

Volkswagen Panel Van Trans 2.
MT (Ambulance)
BK 1178 DP
2013
CAA458714
MKTPB27EHDK000020
Angkutan Penumpang – Dinas
atau Mobil di Kantor
6 Juli 2017 - 6 Juli 2018

:
:
:
:
:

Jangka Waktu Pertanggungan
b.

:
:
:

:

Perseroan telah memiliki asuransi kendaraan bermotor dengan PT Sompo Insurance Indonesia
dengan nomor polis MD-AMO-0000698-00000-2017-05 tertanggal 11 Mei 2017dengan rincian
sebagai berikut:
Tertanggung
Alamat
Kendaraan
Diasuransikan
1)
Tipe

2)

3)

Bermotor

yang

:
:
:

RS Royal Prima Medan
Jl. Ayahanda No.68A Medan

:

Mitsubishi L300 BC-R M (4x2)
M/T
BK 1602 QW
2012
4D56CH39510
MHMLDWY39CK006950
Angkutan Penumpang – Dinas
atau Mobil di Kantor

Nomor Polisi
Tahun
Nomor Mesin
Nomor Rangka
Penggunaan

:
:
:
:
:

Tipe

:

Nomor Polisi
Tahun
Nomor Mesin
Nomor Rangka
Penggunaan

:
:
:
:
:

Hyundai Starex 2.5 Diesel M/T
BK 1061 ZT
2013
D4CBC045446
MHXMF31JLDJ000398
Angkutan Penumpang - Dinas
atau Mobil di Kantor

Tipe

:

Kia Pregio SE Diesel 2.7L M/T
BK 1284 OK
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Nomor Polisi
Tahun
Nomor Mesin
Nomor Rangka
Penggunaan

:
:
:
:
:

Jangka Waktu Pertanggungan

L.

:

2012
J2600934
PNAKF5S03CG002982
Angkutan Penumpang - Dinas
atau Mobil di Kantor

8 Mei 2017 sampai dengan 8 Mei
2018

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai suatu perusahaan antara lain:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Menempatkan diri sebagai rumah sakit terbesar dalam hal kapasitas tempat tidur terbesar pada satu lokasi.
Rumah sakit Perseroan juga terletak secara strategis di pusat kota Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia
setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar pertama di luar pulau Jawa.
Pelayanan kesehatan yang luas dan fasilitas yang lengkap mulai dari poliklinik hingga ruang ICU; dan ruang
rawat inap kelas III hingga Super VIP, akan mampu menarik konsumen yang beragam.
Perseroan telah berhasil menambah kapasitas tempat tidur hingga lebih dari dua kali dari kapasitas saat ini,
baik untuk Medan maupun Jambi, dan diperkirakan akan mampu terisi secara optimal pada akhir tahun ini.
Penambahan kapasitas ini juga akan dibarengi dengan rencana Perseroan untuk membangun gedung
parkir khusus untuk memenuhi kebutuhan parkir dari pasien yang semakin tinggi, juga meningkatkan
mobilitas pasien dan calon pasien.
Rumah Sakit Perseroan telah menggunakan teknologi kesehatan terkini untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan.
Royal Prima Medan telah terakreditasi Paripurna.
Perseroan memiliki afiliasi dengan Universitas Prima Indonesia yang dimiliki oleh pemegang saham yang
sama. Sinergi dengan Universitas akan mampu memberikan dukungan berkelanjutan atas sumber daya
manusia yang berkualitas.
Seiring dengan status Rumah Sakit Pendidikan yang didapatkan oleh Rumah Sakit Royal Prima Medan, hal
ini lebih lanjut akan makin mempermudah pasokan Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas dan lebih
memahami akan cara kerja dan standar Rumah Sakit sehingga proses masuk dan penyesuaian terhadap
irama kerja akan lebih cepat.

Strategi Usaha
Sejalan dengan program JKN oleh Pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan
yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera, maka Perseroan
turut aktif berperan serta untuk mendukung program tersebut. Hal ini juga didukung oleh animo masyarakat yang
tinggi akan pentingnya BPJS, yang dapat terlihat dari pertumbuhan masyarakat yang mengikuti program JKN cukup
tinggi dimana per Desember 2017, 186 juta orang telah tercakup dalam JKN dari total populasi Indonesia sekitar 260
juta di tahun 2017. Angka tersebut secara rasio telah mencapai kurang lebih 72% secara nasional. Dengan
pertumbuhan cakupan secara historis, bertumbuh secara rata-rata 20% dari tahun 2012 ke tahun 2017, maka
Perseroan cukup memiliki keyakinan akan pencapaian menyeluruh di tahun 2019.
Saat ini Perseroan menargetkan konsumen dari pemegang kartu BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan
dengan komposisi sekitar 60% dari total pendapatan Perseroan. Disamping itu perseroan juga menerima pasien
umum, pasien asuransi dan pasien perusahaan. Strategi perseroan untuk meningkatan pendapatan dengan cara
menerima berbagai macam pasien merupakan strategi untuk stabilisasi pendapatan.
Strategi lain yang dimanfaatkan Perseroan adalah melalui skema COB (Coordination of Benefit), dimana ketika
pasien yang ingin memanfaatkan keanggotaan BPJS namun ingin mendapatkan fasilitas yang lebih tinggi dari
manfaat BPJS, maka dapat menggunakan BPJS untuk membayar sebagian tagihannya sesuai manfaat yang
didapatkan, sementara sisanya dapat dilunasi oleh manfaat dari kartu asuransi lain atau menggunakan alat
pembayaran lain secara tunai dan kartu kredit.
Perseroan sangat fokus untuk meningkatkan pangsa dan segmen pasar untuk meningkatkan keuntungan bisnisnya.
Perseroan sangat yakin akan dapat memenuhi target tersebut dengan strategi di bawah ini:
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M.

Perseroan akan mengakuisisi beberapa proyek di tahun 2018, dimana saat ini sudah dalam tahap finalisasi
kesepakatan dengan pihak penjual. Selain pengembangan melalui penambahan jumlah rumah sakit pada
jaringan Perseroan, Perseroan juga berencana melanjutkan peningkatan pendapatan dari rumah sakit yang
telah ada, melalui ekspansi tempat tidur dan fasilitas kesehatan tambahan.
Perseroan juga akan terus menjaga efisiensi operasi melalui model bisnis yang ramping serta
penyempurnaan sistem informasi dan teknologi (IT) yang dimiliki oleh Rumah Sakit Perseroan. Perseroan
sedang dalam tahap perumusan final untuk pengembangan sistem manajemen informasi rumah sakit yang
terintegrasi satu sama lain. Pengembangan sistem IT akan dapat meningkatkan efisiensi arus kerja sejak
pendaftaran pasien hingga pasien keluar dari rumah sakit. Sistem ini akan mengintegrasikan beberapa
jaringan subsistem, termasuk data dan images, rawat jalan, laboratorium, radiologi dan lainnya.
Perseroan telah melaksanakan proses standarisasi obat, perlengkapan dan peralatan medis yang diperoleh
dari semua rumah sakit Perseroan. Proses standarisasi memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan
efisiensi pembelian serta memberikan daya tawar yang lebih besar dari pemasok. Sebagai hasilnya,
Perseroan mampu untuk memperoleh harga dan persyaratan lain yang lebih baik dari pemasok. Untuk
mayoritas pemasok obat-obatan di rumah sakit, perseroan bernegosiasi terkait syarat dan ketentuan,
termasuk harga dengan pemasok utama untuk keseluruhan grup rumah sakit yang memungkinkan seluruh
rumah sakit Perseroan memesan melalui satu pintu, untuk mendapatkan harga terbaik. Hal ini membantu
Perseroan dalam mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan operasional.
Perseroan terus menerus menyempurnakan KPI atau Indikator Kinerja Utama agar dapat selalu mengukur
kemajuan SDM kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk melayani pasien dengan
lebih efektif dan menambah tingkat kepuasan kerja SDM kesehatan yang dimiliki oleh Perseroan.
Perseroan telah bekerjasama dengan Fakultas kedokteran Universitas Prima Indonesia untuk memperoleh
akses ke SDM kesehatan. Sinergi ini akan terus dibangun oleh Perseroan, sehingga dapat memberikan
kepastian terhadap persediaan SDM kesehatan yang terjaga jumlahnya dan berkualitas serta sesuai
dengan irama kerja Rumah Sakit Perseroan, sehingga mampu bekerja secara adaptif dalam melewati masa
transisi khususnya dalam hal pengembangan dan ekspansi jaringan rumah sakit Perseroan di masa depan.
Dengan telah didapatnya status Rumah Sakit Pendidikan, perseroan akan bekerjasama dengan banyak
rumah sakit lain untuk dijadikan rumah sakit satelit. Dengan status ini, semua dokter yang melakukan
praktek di rumah sakit satelit, dapat melakukan praktek di jejaring rumah sakit satelit, sehingga Perseroan
memperoleh akses yang lebih luas terhadap SDM kesehatan, dan dapat memantau terutama yang
kinerjanya lebih unggul. Kelebihan lain dari status Rumah Sakit Pendidikan ini adalah Perseroan dapat
bekerja dengan semua universitas baik dalam maupun luar negeri, sehingga universitas tersebut dapat
mengirim mahasiswa untuk memperoleh kompetensi dokternya.
PEMASARAN

Strategi pemasaran Perseroan adalah sebagai berikut:







Untuk melebarkan spektrum konsumen, Perseroan melakukan kerjasama dengan baik dengan perusahaan
swasta, perusahaan kelapa sawit, pabrik-pabrik di sentra industri maupun BUMN seperti PLN, Pelindo, serta
perusahaan asuransi.
Perseroan akan terus menerus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan pada rumah
sakit yang telah ada maupun bertumbuh secara kuantitas melalui pengembangan baik organik dan
anorganik. Pelayanan yang telah ada seperti gastroscopi, colonoscopy dan laparoscopi akan ditingkatkan
ke layanan yang lebih mutakhir seperti Total knee replacement, bedah saraf spine, bedah jantung dan
pengobatan kanker, dimana kontribusi manfaat terhadap pasien lebih tinggi dan diharapkan dapat
meningkatkan kinerja keuangan Perseroan lebih baik.
Perseroan juga akan terus memperluas hubungan dengan perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia,
yang akan menambah akses dokter pada lebih banyak pasien. Perseroan juga akan melanjutkan promosi
dokter dan pelayanan mereka melalui aktivitas pemasaran konsumen, seperti seminar pendidikan
kesehatan dan program yang mencapai komunitas, yang dapat mengembangkan reputasi Perseroan dan
dokter Perseroan di dalam komunitas tersebut.
Terkait dengan penggunaan sistem IT, untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit, perseroan sudah
menyediakan aplikasi android yang bisa digunakan untuk memanggil ambulance rumah sakit, pasien dapat
memberikan rujukan bagi pasien lain (referral), dan pembuatan janji dengan para dokter secara online.

M. PIUTANG CALON PERUSAHAAN TERCATAT YANG DIJAMIN OLEH PIHAK TERAFILIASI, DAN ATAU
HUTANG PIHAK KETIGA ATAU HUTANG PIHAK TERAFILIASI YANG DIJAMIN CALON PERUSAHAAN
TERCATAT
Perseroan tidak memiliki piutang yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak
terafiliasi yang dijamin oleh Perseroan.
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IX. EKUITAS
Ekuitas yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak
Perusahaan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 dan 2016 (2016 – Tidak diaudit) dan
untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) yang
ditandatangani oleh Kasner Sirumapea, S.E., Ak., CPA, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf
penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2016 dan 2015 terkait dengan kombinasi
bisnis entitas sepengendali sesuai dengan PSAK 38 dan paragraf hal lain terkait laporan keuangan konsolidasian
untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2016 yang tidak diaudit dan laporan keuangan Perseroan
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi,
Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Uraian

30/11/2017

31/12/2016*)

(dalam jutaan Rupiah)
31/12/2015*)
31/12/2014

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Obligasi wajib konversi
Saldo laba (defisit)

181.372
2.296
37.636
28.065

200
1.000
10.932

200
1.000
(474)

200
(2.304)

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

249.369
1.055

12.132
(4)

726
(3)

(2.104)
-

Total ekuitas (defisiensi modal)

250.424

12.128

723

(2.104)

*) disajikan kemb ali

Setelah tanggal Laporan Keuangan konsolidasian untuk periode 30 November 2017 hingga Prospektus ini
diterbitkan, sebagaimana telah diuraikan pada bab VII. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen sub bab Peristiwa
Setelah Periode Pelaporan, dan dimuat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang diterbitkan pada tanggal
19 Februari 2018, dalam catatan no. 27 atas Laporan Keuangan Konsolidasian, tentang Peristiwa Setelah Periode
Pelaporan, telah terjadi perubahan struktur permodalan yang termuat dalam Akta No. 2 tanggal 6 Desember 2017.
Jika transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal 30 November 2017, maka struktur permodalan secara proforma
menjadi sebagai berikut:

Uraian

30/11/2017

31/12/2016

(dalam jutaan Rupiah)
31/12/2015
31/12/2014

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Saldo laba (defisit)

219.208
2.096
28.065

200
1.000
10.932

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

249.369
1.055

Total ekuitas (defisiensi modal)

250.424
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200
1.000
(474)

200
(2.304)

12.132
(4)

726
(3)

(2.104)
-

12.128

723

(2.104)

Selanjutnya, Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham
yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 1.200.000.000 Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) atau sebesar sebanyak 35,38% dari jumlah seluruh modal disetor
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan harga penawaran Rp 500 per saham.
Dengan asumsi Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat tersebut telah terjadi pada tanggal
30 November 2017, maka struktur ekuitas setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar +/- Rp 18.259 juta atau
sekitar 3,0% dari nilai emisi, secara proforma adalah sebagai berikut:
Proforma Ekuitas setelah IPO dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I
(dalam jutaan Rupiah)
Proforma ekuitas pada
tanggal 30 November 2017
setelah Penawaran Umum
Perdana Saham

Proforma ekuitas tanggal
30 November 2017 setelah perubahan
struktur modal sesuai dengan akta No. 2
Tanggal 6 Desember 2017

Perubahan yang terjadi
karena Penawaran Umum
Perdana Saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Saldo laba

219.208
2.096
28.065

120.000
461.741
-

339.208
463.837
28.065

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

249.369
1.055

581.741
-

831.110
1.055

Total ekuitas

250.424

581.741

832.165

Uraian

EKUITAS

Bersamaan dengan penawaran umum, Perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 600.000.000
lembar waran, yaitu setiap pemegang 2 Saham Baru mendapatkan 1 Waran. Dengan asumsi Waran Seri I
dilaksanakan
seluruhnya
oleh
masyarakat
tersebut
telah
terjadi
pada
tanggal
30 November 2017, maka struktur ekuitas secara proforma adalah sebagai berikut:

Proforma Ekuitas setelah IPO dan setelah pelaksanaan Waran Seri I

Uraian

(dalam jutaan Rupiah)
Proforma ekuitas tanggal
Proforma ekuitas pada
Perubahan yang terjadi
30 November 2017 setelah perubahan
tanggal 30 November 2017
karena Pelaksanaan Waran
struktur modal sesuai dengan akta No. 2
setelah Pelaksanaan Waran
Seri I
Tanggal 6 Desember 2017
Seri I

EKUITAS
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Saldo laba

339.208
463.837
28.065

60.000
315.000
-

399.208
778.837
28.065

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

831.110
1.055

375.000
-

1.206.110
1.055

Total ekuitas

832.165

375.000

1.207.165
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X.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus
disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan
dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan
RUPS.
Dengan memperhatikan (i) hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan dari Perseroan dan Anak
Perusahaan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; (ii) kewajiban
pemenuhan pembentukan dana cadangan; (iii) kewajiban-kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan
perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk kreditur); serta (iv) kepatuhan pada hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari RUPS; pada saat ini manajemen Perseroan merencanakan
rasio pembayaran dividen kas sampai dengan 20% dari laba bersih konsolidasi Perseroan setiap tahunnya.
Kebijakan dividen ini akan dimulai sejak tahun buku 2019.
Sebagai tambahan, Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku sebagaimana tercermin dalam ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 4 memungkinkan suatu Perseroan untuk membayarkan dividen interim
sebelum penutupan tahun buku Perseroan terbatas tersebut.
Pembayaran dividen interim tersebut hanya dapat dilakukan apabila aset bersih Perseroan terbatas tersebut akan
tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan cadangan dana yang ditetapkan Perseroan terbatas
tersebut dan juga tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan terbatas tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada
krediturnya.
Dividen interim dapat dibayarkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan
Komisaris.
Apabila setelah pembayaran dividen interim, Perseroan menjadi merugi, maka pemegang saham akan
mengembalikan dividen interim yang diterima kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab,
secara tanggung renteng, atas kerugian yang dialami Perseroan apabila pemegang saham tidak mengembalikan
dividen interim yang diterimanya.
Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat pembagian dividen kas
Perseroan kepada pemegang saham.
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XI.

PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham
Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 36 tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 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 tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua
kondisi di bawah ini dipenuhi:
1.

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2.

Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang
disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994
tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang
Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak
Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari
saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di
Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:
1.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di
bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi
dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui
Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2.
Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma
lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3.
Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masingmasing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut
diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak
Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun
2008.
Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.
Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).
Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang
memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai
pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak
penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang
Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan
tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.
Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen
yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur
dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.
Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan
tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh
persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang
telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi
surat edaran Dirjen pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus
menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1
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(satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat
seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan
konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun
penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan
perpajakan yang berlaku.
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XII. PENJAMINAN EMISI EFEK
1.

KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam
Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Royal Prima Tbk No. 11 Tanggal 2 Februari 2018 dan Akta
Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 10 tanggal 3 April 2018 jo. Addendum Kedua Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.70 tanggal 11 April 2018 jo. Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Royal Prima Tbk. Nomor 13 tgl 03 Mei 2018, yang semuanya dibuat di
hadapan Notaris di Jakarta Utara, Humberg Lie, SH, SE, MKn., Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek
yang namanya tercantum di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan
kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100%
(seratus persen) dari emisi saham yang berjumlah sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham,
sehingga mengikat untuk membeli dengan harga perdana, sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal
penutupan Masa Penawaran.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada
sebelumnya maupun yang akan ada di kemudian hari antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek.
Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam
Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:
Penjamin Emisi
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
PT Danatama Makmur Sekuritas

Porsi Penjaminan
Lembar Saham
Nilai (Rp)

Persentase
(%)

1.193.146.000

596.573.000.000

99,428833%

16.000
429.000
300.000
20.000
150.000
1.200.000
583.000
300.000
150.000
161.000
2.000.000
325.000
20.000
100.000
300.000
800.000

8.000.000
214.500.000
150.000.000
10.000.000
75.000.000
600.000.000
291.500.000
150.000.000
75.000.000
80.500.000
1.000.000.000
162.500.000
10.000.000
50.000.000
150.000.000
400.000.000

0,001333%
0,035750%
0,025000%
0,001667%
0,012500%
0,100000%
0,048583%
0,025000%
0,012500%
0,013417%
0,166667%
0,027083%
0,001667%
0,008333%
0,025000%
0,066667%

1.200.000.000

600.000.000.000

100,000000%

Penjamin Emisi Efek
PT ONIX Sekuritas
PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia
PT Inti Fikasa Sekuritas
PT NISP Sekuritas
PT Profindo Sekuritas Indonesia
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
PT Phillip Sekuritas Indonesia
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
PT Panca Global Sekuritas
PT Kresna Sekuritas
PT Panin Sekuritas
PT KGI Sekuritas Indonesia
PT Artha Sekuritas Indonesia
PT Wanteg Sekuritas
PT Semesta Indovest Sekuritas
PT Henan Putihrai Sekuritas
Jumlah

Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak
terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang
Pasar Modal.
2.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp 500 (lima ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang
telah dilakukan pada tanggal 18 April 2018 hingga 2 Mei 2018, dengan kisaran harga penawaran Rp 380 sampai
dengan Rp 650, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor di
pasar domestik dan pasar internasional serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:
1.
2.
3.
4.

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
Permintaan (demand) dari investor domestik dan internasional;
Permintaan dari calon investor yang berkualitas (Qualified Institutional Buyer / QIB);
Kinerja Keuangan Perseroan;
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5.
6.
7.
8.
9.

Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri Jasa
Pelayanan Kesehatan;
Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan
Perseroan di masa mendatang;
Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk
beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus
berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa
Efek.
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR
MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah
sebagai berikut:
Akuntan Publik:
KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Prudential Tower 17th Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav 79, Jakarta 12910
Telp: +62-21 5795 7300| Faks: +62-21 5795 7301
Nomor/Tanggal STTD: 335/PM/STTD-AP/2003 a/n Kasner Sirumapea
Nomor Keanggotaan Profesi: Anggota IAPI No. 1006
Tugas dan Kewajiban Pokok:
Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di dalam
standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini Akuntan Publik
bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.
Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung
jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, penilaian atas prinsip akuntansi yang dipergunakan dan
estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan.
Perseroan menunjuk KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum berdasarkan Surat Penunjukkan No. R1018/A15-17/0467/08-17 tanggal 10 Agustus 2017.
Pedoman kerja Akuntan Publik adalah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Konsultan Hukum:
Aji Wijaya & Co.
Cyber 2 Tower, Floor 31, Unit A
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telp:+6221 2902-1577
Faks: +6221 2902-1566
Nomor/Tanggal STTD: 284/PM/STD-KH/2000 a/n Aji WIjaya
Nomor Keanggotaan Profesi: Anggota HKHPM No. 200016

Tugas dan Kewajiban Pokok:
Melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang
berkaitan dengan Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat
dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri,
sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.
Perseroan menunjuk Aji Wijaya & Co. sebagai Konsultan Hukum Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
berdasarkan Surat Penunjukkan No.003/RP/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal No. KEP.01/ HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana yang diubah dengan
Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM.
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Notaris:
Humberg Lie SH., M.Kn.
Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp: +6221 66697171 | Fax: +6221 6678527
Nomor/Tanggal STTD: 04/BL/STTD-N/2006 a/n Humberg Lie
Nomor Keanggotaan Profesi: Ikatan Notaris Indonesia Kota Jakarta No. 011.005.033.120179
Tugas dan Kewajiban Pokok:
Menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan
dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
Perseroan menunjuk Humberg Lie SH., M.Kn. sebagai Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perseroan
berdasarkan Surat Penunjukkan No.007/RP/2017 tanggal 27 September 2017.
Pedoman Kerja: Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris
Indonesia.
Biro Administrasi Efek:
PT Bima Registra
Graha MIR Lantai 6 A2, Jalan Pemuda No. 9, Rawamangun
Jakarta Timur, 13220
Telp:+6221 295 69871
Fax:+6221 295 69872
Nomor/Tanggal STTD: S-146/PM.2/2014 a/n PT Bima Registra
Nomor Keanggotaan Profesi: ABI/IX/2014-011
Tugas dan Kewajiban Pokok:
Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan
dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai
pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian
saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE
mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
Perseroan menunjuk PT Bima Registra sebagai BAE Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.
405/BIMA/BID/I/2018 tanggal 9 Januari 2018.
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan
afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Pasar Modal.
Pedoman Kerja: Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.
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XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN
DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA
TERKAIT PEMEGANG SAHAM
KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1.
2.

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang kesehatan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:
A.

Kegiatan Usaha Utama:


Menjalankan usaha jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin dan
Poliklinik untuk ibu dan balita, Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain Rumah Sakit
atau Poliklinik mata, THT, kulit, jiwa, paru-paru, dan kanker, serta kegiatan usaha terkait.

-Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat:

a. melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam

b.
c.

B.

bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain,
baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil
bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan dalam
bidang kesehatan;
membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak
langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di
bidang kesehatan; dan
memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau
perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.

Kegiatan Usaha Penunjang :

a.
b.
c.
d.
e.

f.

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis,
tradisional dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas.
Pelayanan dan penyelenggara kesehatan meliputi menyelenggarakan pelayanan, penyuluhan,
konsultasi dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat.
Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan beserta segala sarana dan
prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha terkait.
Sarana dan pra-sarana penunjang kesehatan meliputi pembangunan laboratorium, pusat penelitian,
pendidikan perawat dan teknisi kesehatan beserta asrama perawat dan mahasiswa, perumahan
dokter serta lingkup usaha terkait.
Menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang kesehatan meliputi penyelenggaraan usaha
jasa pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan,
pelayanan jasa konsultan manajemen kesehatan, perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan,
pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran kesehatan,
pelayanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan penunjang kesehatan lainnya.
Pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti laboratorium, sanatorium dan kegiatan usaha terkait.

-Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak
melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.

MODAL
Pasal 4
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.876.832.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam milyar delapan
ratus tiga puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 8.768.320.000 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh delapan
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2.

3.

juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus
Rupiah).
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor atau sejumlah 2.192.080.000 (dua milyar seratus
sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.219.208.000.000,00 (dua ratus sembilan belas milyar dua ratus delapan juta Rupiah) oleh para pemegang
saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir
akta.
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada
waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat
dalam anggaran dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa
hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan.
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam
simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar ini.

4.

Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a.

5.

6.

benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang
tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur
modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah
diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian.
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan
cara penawaran umum terbatas maupun peningkatam modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum
terbatas atau peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.
Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek Bersifat Ekuitas, maka:
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada
tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang
saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah
dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum
Pemegang Saham; dan/atau
iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu.
c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan
ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil
tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang
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7.
8.

9.
10.

11.

dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas,
satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan
harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar
Modal.
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham
atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat
Umum Pemegang Saham, Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ayat 10 huruf b Pasal ini;
d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal
ditempatkan dan disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini,
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf
d Pasal ini.
Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal
disetor tersebut.
SAHAM
Pasal 5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham-saham atas nama pemiliknya.
Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal.
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu
orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan.
Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersamasama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain
sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan.
Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang
berlaku.
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di
Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan
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11.
12.

13.

14.
15.

16.

Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat
kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham.
Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat saham;
c. nilai nominal saham;
d. tanggal pengeluaran surat saham.
Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat kolektif saham;
c. nomor surat saham dan jumlah saham;
d. jumlah nilai nominal saham;
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota
Direksi lainnya.
Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak
suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang
pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu)
nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan
dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamatalamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 6.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.

Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya
surat saham tersebut;
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup
oleh Direksi Perseroan; dan
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham.
Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi
terhadap Perseroan.
Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh
pemegang saham yang berkepentingan.
Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif
saham.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
PASAL 7.
Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
a. nama dan alamat para pemegang saham;
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang
saham;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan
fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas
saham tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. perubahan kepemilikan saham;
g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

undangan yang berlaku.
Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal
saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.
Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi
Perseroan.Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada
pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta
mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor
Perseroan.
Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan
dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh yang mewakili Direksi
Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan
mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut
saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk
saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia,
pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan
oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia
atas saham yang bersangkutan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 10.
1.

2.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
a. RUPS Tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali
dengan tegas ditentukan lain.

3.

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
berakhir.

4.

Dalam RUPS Tahunan:
Direksi menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan
persetujuan RUPS dan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS:
b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun
buku yang baru lampau yang dimuat dalam laporan tahunan;
c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang
positif.
d. Dapat diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan
pelunasan 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.
a.

5.

6.

1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara rapat yang membutuhkan keputusan RUPS, yang
mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS
dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang
dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

7.

Perseroan menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara RUPS dapat
berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara
tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa Salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau
diunduh melalui situs web Perseroan.
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8.

Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari
Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak
bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

9.

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat
(4) huruf a, b dan huruf c, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar
Perseroan.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN PENYELENGGARAAN RUPS
Pasal 11.
1.

a.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di
tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukann kegiatan usahanya atau di tempat
kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

b.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik
Indonesia.

2.

Dalam hal akan diselenggarakan RUPS, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pelaksanaan pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

3.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan RUPS.

4.

Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pengumuman RUPS
dilaksanakan melalui:

5.

6.

a.

memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional.

b.

situs web Bursa Efek.

c.

situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan
pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS,
dengan cara :
a.

memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional.

b.

situs web Bursa Efek.

c.

situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi:
a.

tanggal penyelenggaraan RUPS;

b.

waktu penyelenggaraan RUPS;

c.

tempat penyelenggaran RUPS;

d.

pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e.

mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan

f.

informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.

7.

Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan
RUPS yang telah dilakukan, sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

8.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka:
a.

pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
RUPS kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi
tidak mencapai kuorum kehadiran.
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b.

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

c.

ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS yang pertama mutatis mutandis berlaku
untuk pemanggilan RUPS kedua.

9.

Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan RUPS ketiga yang mana
pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

10.

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai
kuorum kehadiran.

11.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal
semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan
atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya
yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah
satu Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah satu Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang
tidak mempunyai benturan kepentingan.
Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam
RUPS.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RUPS DAN HAK SUARA
Pasal 12.
1.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan
keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan RUPS.

2

a.

RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam
Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan
rapat kedua.

c.

Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang
saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.

Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

3.

Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

4.

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya
pada waktu rapat diadakan.

5.

Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

6.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam
rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

7.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
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mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
8.

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat,
kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

9.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan,
dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.

Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang
sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai
benturan kepentingan.

b.

RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan
bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang
saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh pemegang saham independen.

c.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat
kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan
diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

d.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan
Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan
rapat ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

10.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara.

11.

Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS
dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 13.
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara pengubahan anggaran dasar Perseroan
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dilakukan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:
1.

Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih
dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

2.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

3.

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputuan
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4.

Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara
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nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal
tersebut.

DIREKSI
Pasal 16.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi,
dengan susunan sebagai berikut :
a. seorang Direktur Utama; dan
b. seorang Direktur atau lebih.
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan
selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di
bidang Pasar Modal.
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon
anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada
Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu)
periode atau untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang ke 5 setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali
apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota
Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat
seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara
demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang
diberhentikan/digantikan tersebut.
Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir
bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum
Pemegang Saham.
Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada
Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan
rapat Dewan Komisaris.
Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya
lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan
pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
mengisi lowongan tersebut.
Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan
tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang
akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan
Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat
dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya
pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan
pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal
ini.
b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota
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14.

15.

16.

Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
a. masa jabatannya berakhir;
b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum -Pemegang Saham;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau
menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham
harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
pemberhentian sementara.
c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.
d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili
Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau
lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.
e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pemberhentian sementara anggota Direksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan
dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 17.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

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 mengambil uang perseroan di
Bank);
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
-harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap
kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan serta dalam rangka mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk
komite dan- wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap- akhir tahun buku
Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada
Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang.
Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat
Umum Pemegang Saham
Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih
dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat
persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua
harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas permohonan
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10.

Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b.

11.
12.
13.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan Direksi.
Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepadaseorang atau lebih
kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan
dalam surat kuasa.
Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang
anggota Direksi, maka Perseroan akandiwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan
mempunyaikepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini
Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6
pasal ini.
RAPAT DIREKSI
Pasal 18.
Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi
menurut ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar ini.
Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di
tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam
wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih
dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah
Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa.
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi
dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik
lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas
harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui
dan ditandatangani.
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
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mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
DEWAN KOMISARIS
Pasal 19.
Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
- Seorang Komisaris Utama; dan
- seorang Komisaris atau lebih;
serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal.
Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang
perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon
anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan
kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1
(satu) periode atau untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 setelah tanggal pengangkatan mereka,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan
Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan
pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota
Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti
secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota
Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut
akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana
ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.
Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga
jumlahnya- lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus
mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi
lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut
adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan
anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya- lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya
permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1
Pasal ini. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan
jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

219

15.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

a. masa jabatan berakhir;
b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris
Perseroan -dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 20.
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 memasuki bangunan dan halaman
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak 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.
Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota
Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota
Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan
kewajibannya.
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
termaktub dalam Pasal 10 di atas.
Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian
sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak
menjabat kembali jabatannya semula.
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal
demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 19 ayat 6.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 21
Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh: :
a. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
b. seorang atau lebih anggota Direksi; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal mana Komisaris Utama
berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan surat kuasa
dari Komisaris Utama.
Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat
3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus tersebut dapat disampaikan melalui
faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat
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komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya
yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara
international secepat mungkin).
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan
menentukan.
a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat
Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui
sarana media elektronik lainnya yangmemungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling
melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
(a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut
serta untuk disetujui dan ditandatangani.
a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat
Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggotaDewan Komisaris dan anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka
penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
Ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham:
Setelah Pernyataan Efektif, Perseroan akan tunduk pada peraturan OJK yang mengatur mengenai perubahan
pengendalian Perseroan, pengabungan usaha, akuisisi atau restrukturisasi Perseroan, termasuk namun tidak
terbatas pada POJK No. 74/2016, Peraturan No. IX.H.1 dan Peraturan No. IX.E.2.
Berdasarkan POJK No. 11/2017, setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung
paling sedikit 5% dari modal disetor dalam Perseroan, wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan
setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Kewajiban
laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan untuk pihak sebagaimana dimaksud berlaku atas
setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% dari saham yang disetor dalam Perseroan baik dalam 1 atau
beberapa transaksi. Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 hari sejak terjadinya
kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.
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XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM
1.

Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). FPPS dapat diperoleh dari para Penjamin
Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIX Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima)
rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak
akan dilayani.
Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi
pemegang rekening di KSEI.
2.

Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
3.

Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan
selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.
4.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek
bersifat Ekuitas No: SP-015/SHM/KSEI/0218, yang telah ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada
tanggal 1 Maret 2018.
Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.
h.

i.
j.
k.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi
saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif
KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya
pada tanggal 14 Mei 2018 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari
Perseroan atau BAE.
Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan
akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah
saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi
Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang
saham.
Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank
Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham
yang didistribusikan oleh Perseroan.
Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki
sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil
Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kusodian yang telah ditunjuk.
Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang
saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai,
dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI
untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan
mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau
kuasanya.
Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham
yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya
tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur
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penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang
bersangkutan diajukan.
5.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum Masa Penawaran ditutup, para pemesan harus telah mengajukan pemesanan pembelian saham selama
jam kerja yang ditentukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di mana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat
diwakilkan) dengan 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 sesuai dengan jumlah
pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib
mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap
dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.
Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak
pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan
pembelian saham tidak terpenuhi.
6.

Masa Penawaran Umum Perdana

Masa Penawaran Umum Perdana akan dimulai pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 10.30 WIB dan ditutup pada tanggal
9 Mei 2018 pukul 15.30 WIB.
7.

Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 11 Mei 2018.
8.

Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah
dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPPS
yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS
diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:
PT Bank Mayapada Tbk.
Cabang KPO Sudirman
Atas Nama: PT Danatama Makmur Sekuritas
No. Rek : 100.300.26551
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang
mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima
sebagai pembayaran) dan sudah harus “in good fund” pada hari terakhir masa penawaran yaitu tanggal 9 Mei 2018
pukul 15.30, dengan ketentuan bahwa pembayaran pemesanan Saham oleh investor internasional dilakukan
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan.
Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel
bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk
pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.
Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi
Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.
9.

Bukti Tanda Terima

Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada
pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah
ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima
Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik
agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi
Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima
Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.
10.

Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Danatama Makmur Sekuritas,
selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya
persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran
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Umum ini, penjatahan pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari
jumlah saham yang ditawarkan, dan sisanya 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat.
i.

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan
puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.
Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem
Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratanpersyaratan berikut:

ii.

a.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;

b.

dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen
Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening
mereka sendiri; dan

c.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen
Penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan
dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah
diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Terpusat (Pooling)
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan
mengenai penjatahan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus
melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:
a.

Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan direktur,
komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu
perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain
yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan
terdapat sisa saham dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka
pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

b.

Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi 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.

Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai
dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum.

ii.

Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa,
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-satuan perdagangan penuh
terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat.

iii.

Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada
pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut
jumlah yang dipesan oleh pemesan.

iii.

Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi
Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi (para pemesan yang tidak
dikecualikan) telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut
dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

11.

Pembatalan/Pengakhiran Penawaran Umum

Perjanjian ini berlaku saat ditandatangani dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
1) Tidak ditandatanganinya Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum
tanggapan kepada OJK atas Pernyataan Pendaftaran disampaikan;
2) Penyertaan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 6 bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir
yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana tercantum di dalam prospektus;
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3) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran
Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum dengan syarat dan ketentuan dalam angka 6 Peraturan
Nomor IX.A.2;
4) Pencatatan saham di bursa tidak dapat dilakukan dalam jangka 1 hari kerja setelah tanggal distribusi saham yang
ditawarkan;
5) Adanya perintah untuk menghentikan atau perintah lain yang serupa sehubungan dengan Prospektus Awal atau
Prospektus oleh OJK, Bursa atau Institusi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang;
6) Seluruh saham yang ditawarkan telah habis terjual kepada masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 Perjanjian ini telah diterima oleh Perseroan;
7) Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan;
8) Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak disini telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian ini; dan/atau
Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Efektif, Penjamin Pelaksanan
Emisi Efek dapat mengakhiri Perjanjian apabila:
1) Perseroan lalai secara material untuk memenuhi syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini dan kelalaian itu tidak
diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana diberitahukan pada pemberitahuan tertulis;
2) Telah terjadi perubahan penting yang dapat merugikan berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan
keuangan Perseroan yang mungkin dapat mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha
Perseroan;
3) Apabila memberikan pernyataan tidak benar dalam Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas dan/atau
tambahan Atas Prospektus Ringkas atau Pernyataan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan ;
4) Tidak memberikan fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi keberhasilan Penawaran Umum;
5) Terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa pada tingkat tertentu yag dapat
memberikan dampak negatif yang material;
6) Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundangundangan yang ada menurut penilaian Penjaminan Pelaksanaan Emisi Efek dapat mempengaruhi secara
langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum.
12.

Penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum.

a.

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran
Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak
efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, 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 perseratus) selama 3
(tiga) hari bursa berturut-turut;
b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang
ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam
paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional
paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam
media massa lainnya;
b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum
tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat
satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang
sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan
uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan
atau pembatalan tersebut.
Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali
masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8
(delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling

b.
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2)
3)

4)

sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi
dasar penundaan;
dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana
dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa
Penawaran Umum;
wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan
lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum
(jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran
Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
dalam media massa lainnya; dan
wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan
Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal
1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban
para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara
tertulis kepada OJK.
13.

Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan
Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek
atau Agen Penjualan ditempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan
dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya
pembatalan Penawaran Umum.
Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal
pembatalan Penawaran umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian
uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari hari kerja ketiga setelah tanggal akhir penjatahan atau
tanggal pembatalan sebesar 1% dari tingkat suku bunga deposito per tahun yang berlaku di Bank Mandiri, yang
dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang
tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari
Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Uang yang hanya dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan
menunjukkan tanda jati diri dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin
Emisi Efek dan Agen Penjualan di mana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang
pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang
mengajukan pemesanan. Untuk Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus, pengembalian uang akan diatur dan
dilakukan langsung oleh Perseroan.
14.

Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambatlambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi
saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.
15.

Lain-lain

Penjamin Pelaksana emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara
keseluruhan atau sebagian, dengan mengusahakan untuk mengabulkan sedapat mungkin pemesanan yang sah dalam
jumlah kecil atau minimal satu satuan perdagangan. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek
terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka
Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk
rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan
memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional.
Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham
dicatatkan di Bursa.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan
Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak
Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan
dicatatkan di Bursa Efek.
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XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek serta Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang
terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia. Prospektus dapat diperoleh pada saat masa penawaran dimulai
yaitu pada tanggal 8-9 Mei 2018. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK:
PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS
Danatama Square
Jl. Mega Kuningan Blok C-6/Kav.12
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 (21) 5797 4288
Faksimile: +62 (21) 5797 4280
Website : www.danatama.com
Email : ibanking@danatama.com

PENJAMIN EMISI EFEK
PT ONIX SEKURITAS
Deutsche Bank Building#15-04
Jl.Imam Bonjol No.80
Jakarta 10350, Indonesia

PT MAGENTA KAPITAL SEKURITAS
rd
Menara Batavia 23 floor
Jl.KH Mas Mansyur Kav.126, Jakarta
10220, Indonesia

PT NH KORINDO SEKURITAS
INDONESIA
th
Wisma KORINDO 7 Floor
Jl. MT. Haryono Kav. 62 Pancoran
Jakarta Selatan 12780 – Indonesia

PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA
Gd. Permata Kuningan 19F
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur
Setiabudi
Jakarta Selatan 12980, Indonesia

PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS
Lippo St. Moritz 15th floor,
Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3
Jakarta 11610 - Indonesia

PT INTI FIKASA SEKURITAS
Menara Batavia Lantai 23
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 125-126
Jakarta Pusat 10220

PT KGI SEKURITAS INDONESIA
Sona Topas Tower Fl.11
Jl.Jend Sudirman Kav.26 Jakarta 12920,
Indonesia

PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA
Equity Tower Lt.22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12910 Indonesia

PT NISP SEKURITAS
OCBC NISP Tower Lt. 21
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940

PT WANTEG SEKURITAS
AKR Tower Lantai 10
Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat - 11530 Indonesia

PT KRESNA SEKURITAS
th
Kresna Tower, 6 Floor
18 Parc Place SCBD
Jl.Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA
Gd. Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai
GF, Sudirman Central Business District
(SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA
ANZ Tower Level 23B
Jl.Jend Sudirman Kav.33A Jakarta 10220,
Indonesia
PT HENAN PUTIHRAI SEKURITAS
Gedung Tamara Center Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav.24
Karet, Setiabudi
Jakarta 12920

GERAI MASA PENAWARAN
Hotel Prasada Mansion
Jl. Komando Raya No.6, RT.4/RW.1, Kuningan
Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, 12920
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PT PANCA GLOBAL SEKURITAS
Indonesia Stock Exchange Building, Tower
1 Suite 1706A
Jl.Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190,
Indonesia
PT PANIN SEKURITAS Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Suite 1705
Jl.Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan, sehubungan dengan Penawaran Umum
ini, yang telah disusun oleh Aji Wijaya & Co selaku Konsultan Hukum Perseroan.
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XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
Berikut merupakan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sebelas bulan
yang berakhir pada tanggal 30 November 2017 dan 2016 (2016 – Tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &
Rekan (Anggota dari BDO International Limited) yang ditandatangani oleh Kasner Sirumapea, S.E., Ak., CPA pada
tanggal 22 Maret 2018 dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan mengenai penyajian
kembali laporan keuangan konsolidasian 2016 dan 2015 terkait dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali sesuai
dengan PSAK 38 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan
opini wajar tanpa modifikasian.
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Ekshibit C
PT ROYAL PRIMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR
30 NOVEMBER 2017 DAN 2016 (2016 - Tidak diaudit)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

Catatan/
Notes

Saldo per 01/01/2014
Rugi periode berjalan
Saldo per 31/12/2014
Laba periode berjalan
Penghasilan komprehensif
lain periode berjalan
Total penghasilan komprehensif
periode berjalan
Modal disetor entitas anak
sebelum kombinasi bisnis
entitas sepengendali

2c,4

Exhibit C
PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 - Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

Tambahan
Obligasi wajib
Saldo laba
Kepentingan
Total ekuitas/
modal disetor/
konversi/
(Defisit)/
non-pengendali/ (defisiensi modal)
Additional
Mandatory
Retained earning Non-controlling
Total equity
paid-in capital convertible bond
(Deficit)
interest
(capital deficiency)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Modal
disetor/
Share capital
Rp
200.000.000

-

-

-

-

-

(2.303.998.450)

-

-

(2.303.998.450)

Loss for the year

200.000.000

-

-

(2.303.998.450)

-

(2.103.998.450)

Balance as of 31/12/2014

-

-

-

1.827.224.246

-

-

-

3.039.415

-

-

-

1.830.263.661

(3.375.841)
(3.375.841)

1.823.848.405

Balance as of 01/01/2014

3.039.415

Profit for the period
Other comprehensive income
for the period

1.826.887.820

Total comprehensive income
for the period

1.000.000.000

Subsidiary's share capital
before business combination
under common control

722.889.370

Balance as of 31/12/2015*)

11.545.237.504

Profit for the period
Other comprehensive loss
for the period

1.000.000.000

-

200.000.000

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.405.877.783

(980.995)

11.404.896.788

Total comprehensive income
for the period

Saldo per 31/12/2016*)

200.000.000

1.000.000.000

-

10.932.142.994

(4.356.836)

12.127.786.158

Balance as of 31/12/2016*)

Saldo per 01/01/2016*)

200.000.000

1.000.000.000

-

(3.375.841)

722.889.370

Balance as of 01/11/2016*)

-

-

-

10.158.639.163

-

-

-

Profit for the period
Other comprehensive loss
for the period

-

-

-

10.030.346.489

(352.982)

10.029.993.507

Total comprehensive income
for the period

Saldo per 30/11/2016*)

200.000.000

1.000.000.000

-

9.556.611.700

(3.728.823)

10.752.882.877

Balance as of 30/11/2016*)

Saldo per 01/01/2017

200.000.000

1.000.000.000

-

10.932.142.994

(4.356.836)

12.127.786.158

Balance as of 01/01/2017

Laba periode berjalan
Rugi komprehensif
lain periode berjalan

-

-

-

19.571.128.771

63.619.658

19.634.748.429

-

-

-

Profit for the period
Other comprehensive loss
for the period

-

-

-

Saldo per 31/12/2015*)

Total penghasilan komprehensif
periode berjalan

Laba periode berjalan
Rugi komprehensif
lain periode berjalan
Total penghasilan komprehensif
periode berjalan

Total penghasilan komprehensif
periode berjalan
Selisih antara jumlah imbalan
yang dialihkan dan jumlah
tercatat transaksi
kombinasi bisnis
entitas sepengendali

2c,4

Penambahan modal disetor
melalui inbreng aset tetap
Penerbitan obligasi
wajib konversi
Modal disetor entitas anak
sebelum kombinasi bisnis
entitas sepengendali
Saldo per 30/11/2017

(473.734.789)
11.544.591.343
(138.713.560)

(473.734.789)
10.155.662.461
(125.315.972)

(342.509.682)
19.228.619.089

(3.375.841)
646.161
(1.627.156)

2.976.702
(3.329.684)

(3.577.923)

(140.340.716)

(128.645.656)

(346.087.605)
19.288.660.824

Total comprehensive income
for the period

-

-

Difference between transfer
benefit and the carrying
amount of the combined
business entities under
common control transaction

60.041.735

-

2.095.756.861

-

2p,14

181.172.000.000

200.000.000

-

-

-

181.372.000.000

Additional paid-up capital
through inbreng fixed assets

2o,16

-

-

37.636.000.000

-

-

37.636.000.000

Issuance of mandatory
convertible bond

2c,4

181.372.000.000

(1.000.000.000)
2.295.756.861

*) Disajikan kembali - Catatan 4

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

(2.095.756.861)

-

200.000.000

-

Laba periode berjalan
Rugi komprehensif lain
periode berjalan

-

-

-

-

1.000.000.000

-

Subsidiary's share capital
before business combination
under common control

37.636.000.000

28.065.005.222

1.055.684.899

250.424.446.982

Balance as of 30/11/2017
*) As Restated - Note 4

See accompanying notes to consolidated financial statements
on Exhibit E which are an integral part of
the consolidated financial statements taken as whole.

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language
Ekshibit D

Exhibit D

PT ROYAL PRIMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR
30 NOVEMBER 2017 DAN 2016 (2016 - Tidak diaudit)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

Catatan/
Notes

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran pada pemasok
Pembayaran pada dokter, perawat
dan karyawan
Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas operasi

(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
2017
(Tidak diaudit/
Unaudited)
Rp
Rp

PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 - Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

2016*)
Rp

2014
Rp

136.076.661.250
(54.343.577.913)

124.357.535.104
(56.574.232.177)

135.702.432.357
(60.111.798.990)

55.374.339.468
(38.214.688.000)

13.206.045.290
(4.815.500.570)

(49.332.383.393)

(41.438.575.512)

(47.614.835.964)

(21.910.988.269)

(4.712.181.796)

CASH FLOWS FROM OPERATING
ACTIVITIES
Cash receipts from customers
Cash paid to suppliers
Cash paid to doctors, nurses
and employees

32.400.699.944

26.344.727.415

27.975.797.403

(4.751.336.801)

3.678.362.924

Net cash provided by (used in)
operating activities
CASH FLOWS FROM INVESTING
ACTIVITIES

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga
Perolehan aset tetap

2i,9

Kas bersih digunakan untuk
aktivitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Penerimaan modal disetor
entitas anak
Penambahan piutang kepada
pemegang saham
Penerimaan piutang kepada
pemegang saham
Penambahan utang kepada
pemegang saham
Pembayaran utang kepada
pemegang saham

85.752.994
(25.100.171.023)

39.124.618
(4.306.412.641)

42.082.277
(4.395.671.392)

21.705.433
(300.416.585)

12.113.759
(15.500.000)

Interest received
Acquisition of fixed assets

(25.014.418.029)

(4.267.288.023)

(4.353.589.115)

(278.711.152)

(3.386.241)

Net cash used in investing
activities

(5.544.815.296)

Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas
pendanaan

(22.720.050.000)

(26.220.050.000)

1.000.000.000
(7.718.544.230)

(3.034.476.059)

404.902.175

-

-

11.815.713.972

-

250.000.000

1.151.454.434

3.290.721.198

236.618.935

-

-

-

(460.639.415)

-

-

(23.389.968.217)

5.333.788.677

(4.889.913.121)

(21.568.595.566)

(3.034.476.059)

CASH FLOWS FROM FINANCING
ACTIVITIES
Proceeds from paid-in capital
of subsidiary
Additional of due from
shareholder
Receipt of due from
shareholder
Additional of due to
shareholder
Payment of due to
shareholder
Net cash provided by (used in)
financing activities

KENAIKAN BERSIH KAS

2.496.368.794

508.843.826

232.240.071

303.740.724

640.500.624

NET INCREASE IN CASH

KAS DAN BANK AWAL PERIODE

1.191.337.619

959.097.548

959.097.548

655.356.824

14.856.200

CASH ON HAND AND IN BANKS
AT BEGINNING OF THE PERIOD

3.687.706.413

1.467.941.374

1.191.337.619

959.097.548

655.356.824

CASH ON HAND AND IN BANKS
AT END OF THE PERIOD

KAS DAN BANK AKHIR PERIODE

2e,26

*) Disajikan kembali - Catatan 4

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
konsolidasian laporan keuangan secara keseluruhan.

*) As Restated - Note 4

See accompanying notes to consolidated financial statements
on Exhibit E which are an integral part of
the consolidated financial statements taken as whole.

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit E

Exhibit E

PT ROYAL PRIMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR
30 NOVEMBER 2017 DAN 2016 (2016 – Tidak diaudit)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
1.

PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 – Unaudited)
AND FOR YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

UMUM
a.

1.

Pendirian dan informasi umum

GENERAL
a.

Establishment and general information

PT Royal Prima (“Perusahaan”) didirikan
berdasarkan akta No. 1 tanggal 4 Juni 2013
dari Heriyanti, S.H., M.Kn., notaris di Medan.
Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri
Hukum
Republik
Indonesia dalam
Surat
Keputusan No. AHU-35342.AH.01.01 Tahun
2013 tanggal 1 Juli 2013 serta diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75
tanggal 17 September 2013, Tambahan 108726.
Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami
beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta
notaris No. 7 tanggal 10 November 2017 dari
Susanto, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Deli
Serdang, mengenai peningkatan modal dasar
dan penambahan modal disetor. Perubahan ini
telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
dalam
Surat
Keputusan
No. AHU-0025076.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal
29 November 2017.

PT Royal Prima (the “Company”) was
established based on notarial deed No. 1 dated
4 June 2013 of Heriyanti, S.H., M.Kn., notary
in Medan. The deed of establishment was
approved by the Minister of Justice of the
Republic of Indonesia in his Decision Letter
No. AHU-35342.AH.01.01 Tahun 2013 dated
1 July 2013 and was published in State Gazette
of the Republic of Indonesia No. 75 dated
17 September 2013, Supplement No. 10876.
The Company’s articles of association have
been amended several times, most recently
by
notarial
deed
No.
7
dated
10 November 2017 of Susanto, S.H., M.kn.,
notary in Deli Serdang District, concerning the
increase of authorized capital and additional
paid-up capital. This change was approved by
Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in the letter
No. AHU-0025076.AH.01.02.Tahun 2017 dated
29 November 2017.

Pada tahun 2015, Perusahaan berdomisili di
Gedung Grand Slipi Tower, Jl. Letjen S.
Parman Kav 22-24, Jakarta (2014 berdomisili di
Jl Ayahanda No 68A).

In 2015, the Company is domiciled in Gedung
Grand Slipi Tower, Jl. Letjen S. Parman Kav
22-24, Jakarta (2014 domiciled in Jl, Ayahanda
No 68A).

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar
Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan
adalah dalam bidang jasa kesehatan, meliputi
jasa rumah sakit, klinik, poliklinik serta
kegiatan usaha terkait.

In accordance with article 3 of the Company’s
articles of association, the scope of its
activities is engaging in healthcare provision,
including hospital services, clinics, polyclinics
as well as related business activities.

Pada tahun 2017, Perusahaan meningkatkan
modal disetor PT Royal Prima Jambi, yang
mengakibatkan kepemilikan saham Perusahaan
sebesar 97,41% (Catatan 4).

In 2017, the Company increased paid-in capital
of PT Royal Prima Jambi, which resulted in an
ownership of 97.41% shares of the Company
(Note 4).

Perusahaan bersama-sama dengan entitas
anaknya akan selanjutnya disebut “Grup”.

The Company and its subsidiary will be herein
after referred to as the “Group”.

Grup mulai beroperasi
dilokasi sebagai berikut:

The Group started its commercial operations
in the following location:

Alamat/Address
Jl. Ayahanda no
68A, Medan
Jl. RadenWijaya
RT 35, Kebun
Kopi, Jambi
Total/Total

secara

komersial

Nama rumah
sakit/Hospital’s
name

30/11/2017

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

RSU Royal Prima

358

200

181

72

RS Royal Prima
Jambi

161

72

72

-

419

272

253

72

Total tempat tidur operasional/Total operational bed

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

PT ROYAL PRIMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR
30 NOVEMBER 2017 DAN 2016 (2016 – Tidak diaudit)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
1.

UMUM (Lanjutan)
a.

b.

PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 – Unaudited)
AND FOR YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
1.

Pendirian dan informasi umum (Lanjutan)

GENERAL (Continued)
a.

general

information

RSU Royal Prima, in accordance to decision
letter of Ministry of Health of the Republic of
Indonesia No. HK02.02/I/4707/2017 dated
23 October 2017, has been determined as
Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas
Kedokteran Universitas Prima Indonesia for
3 years.

Pemegang saham pengendali akhir Perusahaan
adalah keluarga dr I Nyoman Ehrich Lister.

The
Company’s
ultimate
controlling
shareholder is dr I Nyoman Ehrich Lister
family.

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

b.

Board of Commissioners,
Employees

30/11/2017, 31/12/2016
dan/and 31/12/2015

31/12/2014

Komisaris Utama
Komisaris

dr I Nyoman Ehrich Lister
dr Liena Sugianto

dr Liena Sugianto

Direktur Utama
Direktur

Tommy Leonard
Mok Siu Pen

dr I Nyoman Ehrich Lister

IKHTISAR
SIGNIFIKAN

KEBIJAKAN

AKUNTANSI

YANG

Dasar penyusunan dan pengukuran laporan
keuangan konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia yang mencakup
Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan
oleh Dewan Standar Akuntansi - Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar
Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia
serta peraturan regulator pasar modal untuk
entitas yang berada dibawah pengawasannya,
antara lain Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran No.
Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang
Penyajian
dan
Pengungkapan
Laporan
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Directors

and

The members of the Company's Boards of
Commissioners and Directors are as follows:

Pada tanggal 30 November 2017, Grup memiliki
842
karyawan
(31
Desember
2016:
638 karyawan,
31
Desember
2015:
676 karyawan dan 31 Desember 2014:
237 karyawan) (tidak diaudit).

a.

and

RSU Royal Prima sesuai dengan surat keputusan
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No.
HK02.02/I/4707/2017 tanggal 23 Oktober 2017,
ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan
Utama Fakultas Kedokteran Universitas Prima
Indonesia selama 3 tahun.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan adalah sebagai berikut:

2.

Establishment
(Continued)

President Commissioner
Commissioner
President Director
Director

As at 30 November 2017, the Group had
842 employees
(31
December
2016:
638 employees,
31
December
2015:
676 employees and 31 December 2014:
237 employees) (unaudited).
2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
a.

Basis of preparation and measurement of
consolidated financial statement
The consolidated financial statements have
been prepared and presented in accordance
with
Indonesian
Financial
Accounting
Standards, which includes the standards and
interpretations issued by the Financial
Accounting Standards Board - Institute of
Accountants in Indonesia and Syariah
Accounting Standards Board - Institute of
Accountants in Indonesia, and regulation from
the capital market regulations for the entities
under its control, among others, regulation
No. VIII.G.7 attachment No. Kep-347/BL/2012
dated 25 June 2012 regarding guidelines for
presentation and disclosures of financial
statement of issuer or public company.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
a.

Basis of preparation and measurement of
consolidated financial statement (Continued)

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk
laporan arus kas konsolidasian, telah disusun
berdasarkan akrual.

The consolidated financial statements, except
for the consolidated statements of cash flows,
are prepared under the accrual basis of
accounting.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan
menggunakan
metode
langsung
dengan
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are
prepared using the direct method with
classifications of cash flows into operating,
investing and financing activities.

Laporan keuangan konsolidasian Grup disajikan
dalam mata uang Rupiah (Rp), yang juga
merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The consolidated financial statements of the
Group are presented in Rupiah (Rp) which is
also the Company’s functional currency.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun
berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun
tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran
seperti diuraikan dalam kebijakan akuntansi
masing-masing akun tersebut. Biaya historis
pada umumnya berdasarkan nilai wajar yang
digunakan pada saat pertukaran aset.

The consolidated financial statements have
been prepared on a historical cost basis,
except for certain accounts which are
measured on the bases described in the
related accounting policies. Historical cost is
generally based on the fair value of
consideration given in exchange for assets.

Nilai wajar merupakan harga yang akan
diterima untuk menjual aset atau dibayar
untuk mentransfer liabilitas pada transaksi
teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran, terlepas dari apakah harga yang
langsung dapat diobservasi atau diestimasi
dengan menggunakan teknik penilaian lain.
Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau
liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik
dari aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan
menggunakan karakteristik tersebut dalam
perhitungan ketika menilai aset atau liabilitas
pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk
keperluan pengukuran dan/atau pengungkapan
dalam
laporan
keuangan
konsolidasian
ditentukan secara seperti itu, kecuali untuk
pengukuran yang memiliki beberapa kesamaan
dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan
nilai wajar, seperti nilai realisasi bersih
persediaan dalam PSAK 14 (Catatan 2g) atau
nilai pakai dalam PSAK 48 (Catatan 2j).

Fair value is the price that would be received
to sell an asset or paid to transfer a liability in
an orderly transaction between market
participants at the measurement date,
regardless of whether that price is directly
observable or estimated using another
valuation technique. In estimating the fair
value of an asset or a liability, the Group
takes into account the characteristics of the
asset or liability if market participants would
take those characteristics into account when
pricing the asset or liability at the
measurement
date.
Fair
value
for
measurement and/or disclosure purposes in
these consolidated financial statements is
determined on such a basis, except for
measurements that have some similarities to
fair value but are not fair value, such as net
realisable value of inventories in PSAK 14
(Note 2g) or value in use in PSAK 48
(Note 2j).

Input yang digunakan dalam menentukan
pengukuran nilai wajar dikategorikan dalam
level
berbeda
berdasarkan
bagaimana
diobservasi input yang digunakan dalam teknik
penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

Inputs used in determining fair value
measurements are categorised into different
levels based on how observable the inputs
used in the valuation technique utilised are
(fair value hierarchy):

•
•

Level 1: harga kuotasian di pasar aktif
untuk pos yang identik (tanpa penyesuaian)
Level 2: Input yang dapat diobservasi baik
langsung maupun tidak selain input level 1

•
•

Level 1: Quoted prices in active markets
for identical items (unadjusted)
Level 2: Observable direct or indirect
inputs other than Level 1 inputs
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
a.

Basis of preparation and measurement of
consolidated financial statement (Continued)
•

Level 3: Unobservable inputs (i.e. not
derived from market data)

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia mengharuskan penggunaan asumsi
dan estimasi akuntansi kritikal tertentu.
Manajemen
juga
diharuskan
membuat
pertimbangan
dalam
proses
penerapan
kebijakan
akuntansi
Grup.
Area
yang
membutuhkan
pertimbangan
lebih
atau
kompleks, atau area yang asumsi dan
estimasinya signifikan atas laporan keuangan
konsolidasian dijelaskan pada Catatan 3.

The preparation of consolidated financial
statements in conformity with Indonesian
Financial Accounting Standards requires the
use of certain critical accounting estimates
and assumptions. It also requires management
to exercise its judgment in the process of
applying the Group’s accounting policies. The
areas involving a higher degree of judgment or
complexity, or areas where assumptions and
estimates are significant to the consolidated
financial statements are disclosed in Note 3.

Kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam
penyusunan laporan keuangan konsolidasian
diatur di bawah. Kebijakan ini diterapkan
secara konsisten dengan semua periode
penyajian, kecuali disebutkan lain.

The accounting policies adopted in the
preparation of the consolidated financial
statements are set out below. The policies
have been consistently applied to all the
periods presented, unless otherwise stated.

Amandemen dan revisi Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang baru.

Amendments and revisions to Statement of
Financial Accounting Standards (PSAK) and new
Interpretation
of
Financial
Accounting
Standards (ISAK)

Berikut ini amandemen dan revisi standar dan
interpretasi yang baru yang efektif untuk
periode yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2017 yang telah diadopsi di dalam
laporan keuangan konsolidasian ini. Sifat dan
pengaruh dari setiap amandemen dan revisi
standar dan interpretasi yang baru tidak
menyebabkan perubahan signifikan atas
kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak
material terhadap jumlah yang dilaporkan di
laporan keuangan konsolidasian periode
berjalan:

Following are the ammendments and revisions
to standards and the new interpretations
effective for periods beginning on or after
1 January 2017 which have been adopted in
these consolidated financial statements. The
nature and effect of change in amendment and
revisions of standards and the new
interpretations did not result in the Group’s
accounting policies and had no material effect
on the amounts reported for the current
period consolidated financial statements:

- Amandemen PSAK 1 ”Penyajian Laporan
Keuangan”
- PSAK 3 (revisi 2016) “Laporan Keuangan
Interim”
- PSAK 24 (revisi 2016) ”Imbalan Kerja”
- PSAK 58 (revisi 2016) ” Aset Tidak Lancar
yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang
Dihentikan”
- PSAK 60 (revisi 2016) ”Instrumen Keuangan:
Pengungkapan”
- ISAK 31 “Interpretasi atas Ruang Lingkup
PSAK 13 : Properti Investasi”
- ISAK 32 “Definisi dan Hierarki Standar
Akuntansi Keuangan

- Ammendment to PSAK 1 ”Presentation of
Financial Statements”
- PSAK 3 (Revised 2016) “Interim Financial
Statement”
- PSAK 24 (Revised 2016) “Employee Benefits”
- PSAK 58 (Revised 2016) “Non-current Assets
Held for Sale and Discounted Operation”
- PSAK 60
(Revised
2016)
“Financial
Instruments: Disclosure”
- ISAK 31 “Interpretation on the scope of PSAK
13 : Investment Property”
- ISAK 32 “Definition
and Hierarchy of
Financial Accounting Standards
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
a.

Basis of preparation and measurement of
consolidated financial statement (Continued)

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan
konsolidasian
ini,
manajemen
sedang
mengevaluasi dampak yang mungkin timbul
dari penerapan standar baru dan amandemen
berikut yang telah diterbitkan, namun belum
berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai
1 Januari 2017 sebagai berikut:

As at the issuance date of the consolidated
financial statements, the management is still
evaluating the potential impact of the
following amendment and new PSAKs which
have been issued but are not yet effective for
the financial year beginning on 1 January
2017:

- PSAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan
Ventura Bersama”
- Amandemen PSAK 16 ”Aset Tetap”
- PSAK 67 “Pengungkapan Kepentingan dalam
Entitas Lain”
- PSAK 69 “Agrikultur”
- Amandemen PSAK 2 ”Laporan Arus Kas –
Prakarsa Pengungkapan” - Amandemen PSAK
46 “Pajak Penghasilan – Pengakuan Aset
Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum
Direalisasi”
- Amandemen PSAK 62 ”Kontrak Asuransi”
- PSAK 71 ”Instrumen Keuangan”
- PSAK 72 ”Pendapatan dari Kontrak dengan
Pelanggan”
- PSAK 73 ”Sewa”
- Amandemen PSAK 62 “Penerapan PSAK 71
untuk PSAK 62”

- PSAK 15 “Investments in Associates and Joint
Ventures”
- Amendment to PSAK 16 “Fixed Asset”
- PSAK 67 “Disclosures of Interest in Other
Entities”
- PSAK 69 “Agriculture”
- Amendment to
PSAK 2 ”Cash Flows
Statement – Disclosure Initiative” Amendment
to PSAK 46 “Taxation –
Recognition of deferred tax asset for
unrealized losses”
- Amendment to PSAK 62 “Insurance Contract”
- PSAK 71 “Financial Instrument”
- PSAK 72 “Revenue from contract with
Customers”
- PSAK 73 “Leases”
- The amendments to PSAK 62 “Applying PSAK
71 to PSAK 62”

Penundaan

Postponement

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan
Akuntan
Indonesia
memutuskan
untuk
menunda berlakunya ISAK 21 “Perjanjian
Konstruksi Real Estat” dan PPSAK 7
“Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas
Pengembangan Real Estat paragraf 08 (b)”,
yang sebelumnya berlaku efektif pada periode
yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2013. Pada akhir periode pelaporan
laporan keuangan konsolidasian Grup ini,
penundaan tersebut masih berlaku.

The Board of Financial Accounting Standards Indonesian Institute of Accountants decided to
postpone the effectivity of ISAK 21
"Agreements Construction of Real Estate" and
PPSAK 7 "Revocation of PSAK 44, Accounting
for Real Estate Development Activities
paragraph 08 (b)", which were previously was
effective in periods beginning on or after
1 January 2013. As of the end of reporting
period of the Grup’s consolidated financial
statements, the postponement is still valid.

Dasar konsolidasian
Ketika Perusahaan mengendalikan investee,
akan diklasifikasikan sebagai entitas anak.
Perusahaan mengendalikan investee jika ketiga
unsur berikut ini dipenuhi: (a) kekuasaan atas
investee, (b) eksposur atau hak atas imbal
hasil variabel dari investee, dan (c)
kemampuan untuk menggunakan kekuasannya
atas investee untuk mempengaruhi imbal hasil.
Pengendalian dinilai kembali jika fakta dan
keadaan mengindikasikan adanya perubahan
terhadap setiap unsur pengendalian.

b.

Basis of consolidation
Where the Company has control over an
investee, it is classified as a subsidiary. The
Company controls an investee if all three of
the following elements are present: (a) power
over the investee, (b) exposure to variable
returns from the investee, and (c) the ability
of the investor to use its power to affect those
variable returns. Control is reassessed
whenever facts and circumstances indicate
that there may be a change in any of these
elements of control.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
b.

Basis of consolidation (Continued)

Pengendalian de facto terdapat pada situasi
ketika Perusahaan memiliki kemampuan
praktis untuk mengarahkan aktivitas yang
relevan dari investee tanpa memegang hak
suara mayoritas. Dalam penentuan terdapatnya
pengendalian
de
facto,
Perusahaan
mempertimbangkan semua fakta dan keadaan
yang relevan termasuk: ukuran kepemilikan
hak suara Perusahaan relatif baik ukuran dan
penyebaran pihak lain yang memegang hak
suara, hak suara potensial yang dimiliki oleh
Perusahaan dan oleh pihak lain, pengaturan
kontraktual lain, dan pola kehadiran dalam
pemilihan hak suara.

De facto control exists in situations where the
Company has the practical ability to direct the
relevant activities of the investee without
holding the majority of the voting rights. In
determining whether de facto control exists
the Company considers all relevant facts and
circumstances, including: the size of the
Company’s voting rights relative to both the
size and dispersion of other parties who hold
voting rights, substantive potential voting
rights held by the Company and by other
parties, other contractual arrangements, and
historic patterns in voting attendance.

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan
kinerja dari Perusahaan dan entitas anaknya
seolah-olah Perusahaan dan entitas anaknya
membentuk satu kesatuan usaha. Transaksi
dan saldo antara entitas–entitas dalam Grup
dieliminasi secara penuh.

The consolidated financial statements present
the results of the Company and its subsidiairy
as if the Company and its subsidiary formed a
single entity. Intercompany transactions and
balances between group companies are
therefore eliminated in full.

Apabila diperlukan, penyesuaian dilakukan
terhadap laporan keuangan entitas anak agar
kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai
dengan Perusahaan.

Where necessary, adjustments are made to the
financial statements of the subsidiary to bring
the accounting policies used in line with those
used by the Company.

Konsolidasian entitas anak dimulai ketika
Perusahaan memperoleh pengendalian atas
entitas anak dan dihentikan pada saat
Perusahaan kehilangan pengendalian entitas
anak. Secara khusus, pendapatan dan beban
entitas anak yang diakuisisi atau dilepas
selama tahun berjalan termasuk dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
dari
tanggal
Perusahaan
memperoleh
pengendalian
sampai
dengan
tanggal
Perusahaan kehilangan pengendalian entitas
anak.

Consolidation of a subsidiary begins when the
Company obtains control over the subsidiary
and ceases when the Company loses control of
the subsidiary. Specifically, income and
expenses of a subsidiary acquired or disposed
of during the year are included in the
consolidated statement of profit or loss and
other comprehensive income from the date
the Company gains control until the date when
the Company ceases to control the subsidiary.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan
komprehensif lain diatribusikan dengan pemilik
entitas induk dan kepentingan non-pengendali.
Total penghasilan komprehensif entitas anak
tersebut diatribusikan kepada pemilik entitas
induk dan kepentingan non-pengendali bahkan
jika hasilnya mengakibatkan kepentingan nonpengendali menjadi saldo defisit.

Profit or loss and each component of other
comprehensive income are attributed to the
owners of the parent and to the noncontrolling interests. Total comprehensive
income of the subsidiary is attributed to the
owners of parent and to the non-controlling
interests even if this results in the non
controlling interests having a deficit balance.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
b.

Basis of consolidation (Continued)

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup
pada entitas anak yang tidak mengakibatkan
hilangnya
pengendalian
dicatat
sebagai
transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan
Grup
dan
kepentingan
non-pengendali
disesuaikan untuk mencerminkan perubahan
bagian kepemilikannya atas entitas anak.
Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan
non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar
imbalan yang diberikan atau diterima diakui
secara
langsung
dalam
ekuitas
dan
diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Changes in the Group’s interests in subsidiary
that do not result in a loss of control are
accounted for as equity transactions. The
carrying amounts of the Group’s interests and
the non-controlling interests are adjusted to
reflect the changes in its relative interests in
the subsidiaries. Any difference between the
amount by which the non-controlling interests
are adjusted and the fair value of the
consideration paid or received is recognised
directly in equity and attributed to owners of
the parent.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas
anak, maka keuntungan atau kerugian
pelepasan diakui dalam laba rugi dan dihitung
dari perbedaan antara (a) nilai wajar seluruh
pembayaran yang diterima dan nilai wajar dari
kepentingan yang tersisa dan (b) nilai tercatat
sebelumnya atas aset (termasuk goodwill) dan
liabilitas entitas anak serta setiap kepentingan
non-pengendali.

When the Group loses control of a subsidiary,
a gain or loss is recognised in profit or loss and
is calculated as the difference between (a) the
aggregate of the fair value of the
consideration received and the fair value of
any retained interest and (b) the previous
carrying amount of the assets (including
goodwill), and liabilities of the subsidiary and
any non-controlling interests.

Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam
penghasilan komprehensif lain yang terkait
dengan entitas anak tersebut dicatat seolah
olah Grup telah langsung melepas aset dan
liabilitas terkait dari entitas anak (misalnya
reklasifikasi ke laba rugi atau transfer ke
kategori lain ekuitas sesuai dengan standar
yang berlaku).

All amounts previously recognised in other
comprehensive income in relation to that
subsidiary are accounted for as if the Group
had directly disposed of the related assets or
liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to
profit or loss or transferred to another
category of equity as permitted by applicable
standard).

Nilai wajar sisa investasi pada entitas anak
terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian
dianggap sebagai nilai wajar pada saat
pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan
PSAK 55, atau jika sesuai, biaya perolehan saat
pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi
atau ventura bersama.

The fair value of any investment retained in
the former subsidiary at the date when
control is lost is regarded as the fair value on
initial recognition for subsequent accounting
under PSAK 55, when applicable, the cost on
initial recognition of an investment in an
associate or a joint venture.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali
Kombinasi bisnis Grup diakui pada jumlah
tercatat berdasarkan metode penyatuan
kepentingan
terkait
dengan
transaksi
kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau
bisnis yang bergabung, pada akhirnya
dikendalikan oleh pihak yang sama baik
sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis, dan
tidak mengakibatkan perubahan substansi
ekonomi kepemilikan atas bisnis yang
dipertukarkan.

c.

Business combination
common control

of

entities

under

The business combination of the Group is
recognized on the carrying amounts based on
the pooling-of-interest method due to the
business combination transactions which all
combining entities or businesses, ultimately
controlled by the same party either before or
after the business combination, and does not
result in changes in the economic substance of
ownership of the business exchanged.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
c.

Business combination of under common
control (Continued)

Dalam
menerapkan
metode
penyatuan
kepemilikan
tersebut, unsur-unsur laporan
keuangan dari entitas yang bergabung, untuk
periode terjadinya kombinasi bisnis entitas
sepengendali dan untuk periode komparatif
sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah
penggabungan tersebut telah terjadi sejak
awal periode entitas yang bergabung berada
dalam sepengendalian.

In applying such pooling of interest method,
the elements of the financial statements of
the combining entity, for the periods in which
the business combination under common
controlled occurrs and for the comparative
period of the presentation, are presented as
if the combination has occurred since the
beginning of the period of the combining
entity become under common control.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan
dengan jumlah tercatat aset neto entitas
yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari
akun
"Tambahan
modal
disetor" pada
laporan posisi keuangan konsolidasian.

The difference between the considerations
transferred and the carrying amounts of the
net assets of the acquiree is recognised as
part of "Additional paid-in capital" in the
consolidated statement of financial position.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d.

Transactions with related parties

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang
terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

A related party is a person or entity that is
related to the Company (reporting entity).

a)

a)

b)

Orang atau anggota keluarga terdekat
mempunyai relasi dengan entitas pelapor
jika orang tersebut:

A person or a close member of that
person’s family is related to a reporting
entity if that person:

(1) memiliki
pengendalian
atau
pengendalian bersama atas entitas
pelapor;

(1) has control or joint control over the
reporting entity;

(2) memiliki pengaruh signifikan
entitas pelapor; atau

atas

(2) has significant influence over the
reporting entity; or

(3) personil manajemen kunci entitas
pelapor atau entitas induk entitas
pelapor.

(3) is a member of the key management
personnel of the reporting entity or
of a parent of the reporting entity.

Suatu entitas berelasi dengan entitas
pelapor jika memenuhi salah satu hal
berikut:

b)

An entity is related to a reporting entity
if any of the following conditions applies:

(1) entitas dan entitas pelapor adalah
anggota dari grup yang sama (artinya
entitas induk, entitas anak, dan
entitas anak berikutnya terkait
dengan entitas lain).

(1) the entity and the reporting entity
are members of the same group
(which means that each parent,
subsidiary and fellow subsidiary is
related to the others).

(2) satu entitas adalah entitas asosiasi
atau ventura bersama dari entitas lain
(atau entitas asosiasi atau ventura
bersama yang merupakan anggota
suatu grup, yang mana entitas lain
tersebut adalah anggotanya).

(2) one entity is an associate or joint
venture of the other entity (or an
associate or joint venture of a
member of a group of which the other
entity is a member).

(3) kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama.

(3) both entities are joint ventures of the
same third party.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
d.

Transactions
(Continued)

with

related

parties

(4) satu entitas adalah ventura bersama
dari entitas ketiga dan entitas yang
lain adalah entitas asosiasi dari
entitas ketiga.

(4) one entity is a joint venture of a third
entity and the other entity is an
associate of the third entity.

(5) entitas
tersebut
adalah
suatu
program imbalan pascakerja untuk
imbalan kerja dari salah satu entitas
pelapor atau entitas yang terkait
dengan entitas pelapor. Jika entitas
pelapor
adalah
entitas
yang
menyelenggarakan program tersebut,
maka entitas sponsor juga berelasi
dengan entitas pelapor.

(5) the entity is a post-employment
benefit plan for the benefit of
employees of either the reporting
entity or an entity related to the
reporting entity. If the reporting
entity is itself such a plan, the
sponsoring employers are also related
to the reporting entity.

(6) entitas
yang
dikendalikan
atau
dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam huruf (a).

(6) the entity is controlled or jointly
controlled by a person identified in
(a).

(7) entitas, atau anggota dari kelompok
yang mana entitas merupakan bagian
dari kelompok tersebut, menyediakan
jasa personil manajemen kunci
kepada entitas pelapor atau kepada
entitas induk dari entitas pelapor.

(7) the entity, or any member of a group
which it is a part, provide key
management personnel services to the
reporting entity or to the parent of
the reporting entity.

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan
yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana
persyaratan tersebut dapat sama atau tidak
sama dengan transaksi lain yang dilakukan
dengan pihak ketiga.

Transactions are made based on terms agreed
by the parties, where such terms may or may
not be the same as those of the transactions
between third parties.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak
berelasi telah diungkapkan dalam catatan
laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions with related parties
have been disclosed in the notes to consolidated
financial statements.

Aset keuangan

e.

Financial assets

Aset keuangan diakui di dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika,
Grup menjadi salah satu pihak dalam
ketentuan pada kontrak instrumen keuangan.

Financial assets are recognised in the
consolidated statement of financial position
when, and only when, the Group becomes a
party to the contractual provisions of the
financial instrument.

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam
kategori berikut ini: (i) aset keuangan nilai
wajar melalui laba rugi (FVTPL), (ii) aset
keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (HTM),
(iii) pinjaman yang diberikan dan piutang dan
(iv) aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS).
Klasifikasi ini tergantung pada sifat dan tujuan
perolehan aset keuangan dan ditentukan pada
saat pengakuan awal. Grup menentukan
klasifikasi aset keuangan pada saat awal
pengakuan
tersebut,
dan
apabila
diperbolehkan, klasifikasi ditelaah kembali
pada setiap akhir periode.

The Group classifies its financial assets into
the following categories (i) financial assets at
fair value through profit or loss (FVTPL),
(ii) held-to-maturity financial assets (HTM),
(iii) loans and receivables and (iv) availablefor-sale
financial
assets
(AFS).
The
classification depends on the nature and
purpose for which these financial assets were
acquired.
The
Group
determines
the
classification of its financial assets at initial
recognition, and when allowed, reviews the
classification of such financial assets at each
year-end.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
e.

Financial assets (Continued)

Grup tidak memiliki klasifikasi aset keuangan
yang diukur pada FVTPL, AFS dan HTM.
Kebijakan akuntansi Grup untuk kategori
pinjaman yang diberikan dan piutang adalah
sebagai berikut:

The Group has not classified any of its
financial assets as at FVTPL, AFS and HTM. The
Group's accounting policy for loans and
receivables is as follows:

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loans and receivables

Aset ini merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah
ditentukan dan tidak mempunyai kuotasian di
pasar aktif.

These assets are non-derivative financial
assets with fixed or determinable payments
that are not quoted in an active market.

Aset ini timbul terutama melalui penyediaan
barang dan jasa kepada pelanggan (misalnya
piutang usaha), tetapi juga termasuk jenis
kontrak aset moneter. Aset pada awalnya
diakui pada nilai wajar ditambah biaya
transaksi yang dapat diatribusikan langsung
pada saat akuisisi atau penerbitan, dan
selanjutnya dinyatakan pada biaya perolehan
diamortisasi dengan metode suku bunga efektif
dikurangi penurunan nilai. Pendapatan bunga
diakui dengan menggunakan metode suku
bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek
yang pengakuan bunga tidak material.

They arise principally through the provision of
goods and services to customers (e.g. trade
receivables), but also incorporate other types
of contractual monetary asset. They are
initially recognised at fair value plus
transaction costs that are directly attributable
to their acquisition or issue, and are
subsequently carried at amortised cost using
the effective interest rate method, less
provision for impairment. Interest income is
recognised by applying the effective interest
rate
method,
except
for
short-term
receivables when the recognition of interest
would be immaterial.

Penyisihan penurunan nilai diakui pada saat
terdapat bukti obyektif (seperti kesulitan
keuangan yang signifikan pada bagian dari
rekanan atau wanprestasi atau penundaan yang
signifikan pembayaran) yang berakibat Grup
akan tidak dapat menagih jumlah piutang jatuh
tempo sesuai persyaratan, jumlah penyisihan
tersebut merupakan perbedaan antara nilai
tercatat bersih dan nilai kini arus kas masa
datang diharapkan terkait dengan piutang yang
mengalami penurunan nilai. Untuk piutang
usaha, yang dilaporkan bersih, penyisihan
penurunan nilai tersebut dicatat dalam akun
penyisihan secara terpisah dan kerugian diakui
dalam beban administrasi dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian. Pada saat dikonfirmasikan
bahwa piutang usaha tidak akan dapat
tertagih, jumlah
tercatat bruto dari aset
tersebut dihapus buku dengan penyisihan yang
bersangkutan. Pemulihan kemudian dari
jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan
dikreditkan
terhadap
akun
penyisihan
penurunan nilai piutang. Perubahan nilai
tercatat akun penyisihan penurunan nilai
piutang diakui dalam laba rugi.

Impairment provisions are recognised when
there is objective evidence (such as significant
financial difficulties on the part of the
counterparty or default or significant delay in
payment) that the Group will be unable to
collect all of the amounts due under the terms
receivable, the amount of such a provision
being the difference between the net carrying
amount and the present value of the future
expected cash flows associated with the
impaired receivable. For trade receivables,
which are reported net, such provisions are
recorded in a separate allowance account with
the loss being recognised within administrative
expenses in the consolidate statement of
profit or loss and other comprehensive income.
On confirmation that the trade receivables
will not be collectable, the gross carrying
value of the asset is written off against the
associated provision. Subsequent recoveries of
amounts previously written off are credited
against the allowance impairment losses.
Changes in the carrying amount of the
allowance of impairment losses are recognised
in profit or loss.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
e.

Financial assets (Continued)

Dari waktu ke waktu, Grup memilih untuk
negosiasi ulang persyaratan piutang karena
para pelanggan tersebut sebelumnya telah
memiliki riwayat kredit yang baik.

From time to time, the Group elects to
renegotiate the terms of receivables from
customers with which it has previously had a
good trading history.

Negosiasi ulang tersebut akan menyebabkan
perubahan dalam waktu pembayaran daripada
perubahan pada jumlah yang terhutang dan,
akibatnya, arus kas baru yang diharapkan
didiskontokan pada suku bunga efektif awal
dan perbedaan yang dihasilkan dengan nilai
tercatat diakui dalam laporan laba rugi dan
dan
penghasilan
komprehensif
lain
konsolidasian.

Such renegotiations will lead to changes in the
timing of payments rather than changes to the
amounts owed and, in consequence, the new
expected cash flows are discounted at the
original effective interest rate and any
resulting difference to the carrying value is
recognised in the consolidate statement of
profit or loss and other comprehensive income.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Grup
meliputi bank, piutang usaha, piutang lain-lain
dan piutang kepada pemegang saham.

The Group’s loans and receivables comprise of
cash in banks, trade receivables, other
receivables and due from shareholder.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Derecognition of financial assets

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan,
jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus
kas yang berasal dari aset berakhir, atau saat
mentransfer aset keuangan dan secara
substansial mentransfer seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas
lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak
memiliki secara substansial atas seluruh risiko
dan manfaat kepemilikan
serta masih
mengendalikan aset yang ditransfer, maka
Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas
aset yang ditransfer dan liabilitas terkait
sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.
Jika Grup memiliki secara substansial seluruh
risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan
yang ditransfer, Grup masih mengakui aset
keuangan dan juga mengakui pinjaman yang
dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

The Group derecognises a financial asset, only
if, the contractual rights to the cash flows
from the asset expire, or when they transfer
the financial asset and substantially all the
risks and rewards of ownership of the asset to
another entity. If the Group neither transfers
nor retains substantially all the risks and
rewards of ownership and continue to control
the transferred asset, the Group recognises its
retained interest in the asset and an
associated liability for amounts it may have to
pay. If the Group retains substantially all the
risks and rewards of ownership of a
transferred financial asset, the Group
continues to recognise the financial asset and
also recognises a collateralised borrowing for
the proceeds received.

Pada saat penghentian pengakuan aset
keuangan secara keseluruhan, perbedaan
antara nilai tercatat aset dan jumlah yang
diterima serta piutang dan akumulasi
keuntungan atau kerugian yang telah diakui
pada penghasilan komprehensif lain dan
akumulasi di ekuitas diakui pada laba atau
rugi.

On derecognition of a financial asset in its
entirety, the difference between the asset's
carrying amount and the sum of the
consideration received and receivables and the
cumulative gain or loss that had been
recognised in other comprehensive income and
accumulated in equity is recognised in profit
or loss.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
e.

Pada saat penghentian pengakuan sebagian
aset keuangan (sebagai contoh ketika Grup
memegang opsi untuk membeli kembali bagian
dari aset yang ditransfer) Grup mengalokasikan
nilai tercatat sebelumnya dari aset keuangan
antara bagian berkelanjutan yang diakui dalam
keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang
tidak lagi diakui dengan menggunakan nilai
wajar relatif dari bagian tersebut pada tanggal
transfer.

On derecognition of a financial asset other
than in its entirety (e.g. when the Group
retains an option to repurchase part of a
transferred asset), the Group allocates the
previous carrying amount of the financial asset
between the part it continues to recognise
under continuing involvement, and the part it
no longer recognises on the basis of the
relative fair values of those parts on the date
of the transfer.

Perbedaan
antara
nilai
tercatat
yang
dialokasikan dengan bagian yang tidak lagi
diakui dan jumlah dari penerimaan dari bagian
yang tidak lagi diakui dan setiap akumulasi dari
keuntungan dan kerugian yang dialokasikan dan
telah diakui pada penghasilan komprehensif
lain diakui dalam laba atau rugi. Akumulasi
keuntungan atau kerugian yang telah diakui
dalam
penghasilan
komprehensif
lain
dialokasikan antara bagian yang berkelanjutan
diakui dan bagian yang tidak lagi diakui dengan
dasar nilai wajar relatif pada bagian-bagian
tersebut.

The difference between the carrying amount
allocated to the part that is no longer
recognised and the sum of the consideration
received for the part no longer recognised and
any cumulative gain or loss allocated to it that
had been recognised in other comprehensive
income is recognised in profit or loss. A
cumulative gain or loss that had been
recognised in other comprehensive income is
allocated between the part that continues to
be recognised and the part that is no longer
recognised on the basis of the relative fair
values of those parts.

Kas dan bank

f.

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank
yang tidak dibatasi pengunaannya dan tidak
dijaminkan sebagai jaminan utang.
g.

h.

Financial assets (Continued)

Persediaan

Cash on hand and in banks
Cash on hand and in banks consist of all
unrestricted cash on hand and in banks
and not pledged as collateral to loans.

g.

Inventories

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya
perolehan atau nilai realisasi bersih, mana
yang lebih rendah. Persediaan ditentukan
dengan
menggunakan
metode
rata-rata
tertimbang.

Inventories are stated at cost or net realizable
value, whichever is lower. Inventories are
determined using the weighted average
method.

Penyisihan untuk persediaan yang usang, jika
diperlukan,
disajikan
berdasarkan
hasil
penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi
fisik dari persediaan pada akhir tahun.

Allowance for inventory obsolescence, if
necessary, is provided based on the review of
market price and physical conditions of the
inventories at the year end.

Biaya dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama
manfaat
masing-masing
beban
dengan
menggunakan metode garis lurus.

h.

Prepaid expenses
Prepaid expenses are amortized over their
beneficial periods using the straight-line
method.
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2.

Aset tetap

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
i.

Fixed assets

Aset tetap yang dikuasai untuk digunakan
dalam penyediaan jasa, atau untuk tujuan
administrasi, dinyatakan berdasarkan biaya
perolehan
setelah
dikurangi
akumulasi
penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Fixed assets held for use in the production or
supply of goods, or for administrative
purposes, are stated at cost, less accumulated
depreciation and any accumulated impairment
loss.

Biaya perolehan awal aset meliputi harga
perolehan termasuk bea impor dan pajak dan
biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk
membawa aset ke lokasi dan kondisi yang
diinginkan sesuai tujuan penggunaan.

The initial cost of fixed assets consist of its
purchase price including import duties and
taxes and any directly attributable costs in
bringing the fixed assets to its working
condition and location for its intended use.

Grup menerapkan model biaya setelah
pengakuan awal untuk aset tetap. Aset tetap
disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat
aset tetap sebagai berikut:

The Group applies the cost model in
subsequent recognition for its fixed assets.
Fixed assets are depreciated based on the
estimated useful lives of the assets as follows:

Tahun/Years
Bangunan
Kendaraan
Peralatan medis
Peralatan kantor
Perabot dan perlengkapan
Sarana dan prasarana

20
8
4-8
4-8
4-8
4

Buildings
Vehicles
Medical equipments
Offices equipments
Furnitures and fixtures
Facilities and infrastructure

Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan
berdasarkan biaya perolehan dikurangi rugi
penurunan nilai, jika ada.

Land is not depreciated and is stated at cost
less any impairment loss.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya
perolehan aset dikurangi nilai sisa selama masa
manfaat aset, dengan menggunakan metode
garis lurus. Estimasi masa manfaat, nilai residu
dan metode penyusutan direviu minimum
setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari
setiap
perubahan
estimasi
akuntansi
diterapkan secara prospektif.

Depreciation is recognised so as to write off
the cost of assets less their residual values
over their useful lives, using the straight-line
method. The estimated useful lives, residual
values and depreciation method are reviewed
at each year end, with the effect of any
changes in estimate accounted for on a
prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan
pada saat terjadinya. Biaya lain yang terjadi
setelah pengakuan awal untuk menambah,
mengganti sebagian atau memperbaiki aset
tetap diakui aset tetap jika dan hanya jika
besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa
datang berkenaan dengan aset tetap tersebut
akan mengalir ke Grup dan biaya perolehan
aset tetap dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged
to operations as incurred. Other costs incurred
subsequently to add, to replace part of, or
service an item of fixed assets, are recognised
as asset if, and only if it is probable that
future economic benefits associated with the
item will flow to the Group and the cost of the
item can be measured reliably.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
i.

Fixed assets (Continued)

Aset dalam penyelesaian merupakan aset tetap
dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada
biaya perolehan dan tidak disusutkan.
Akumulasi biaya perolehan meliputi biaya jasa
profesional
yang
memenuhi
syarat
dikapitaliasi, jika ada, akan direklasifikasi ke
aset tetap terkait dan akan disusutkan pada
saat konstruksi selesai secara substansial dan
aset tersebut telah siap digunakan sesuai
tujuannya. Aset ini kemudian disusutkan
dengan basis yang sama dengan aset tetap
lainnya.

Construction in progress represents fixed
assets under construction which is stated at
cost and is not depreciated. The accumulated
costs which include any professional fees for
underlying assets capitalized, will be
reclassified to the respective fixed assets
account and will be depreciated when the
construction is substantially complete and
the asset is ready for its intended use. These
fixed assets are depreciated on the same
basis as other fixed assets.

Jika aset baik ditarik maupun dilepaskan,
keuntungan atau kerugian yang timbul dari
pelepasan atau penarikan aset tetap lainnya
ditentukan sebagai perbedaan antara hasil
penjualan dan nilai tercatat aset tetap dan
diakui di dalam laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed
of, the gain or loss arising on the disposal or
retirement of an item of other fixed assets is
determined as the difference between the
sales proceeds and the carrying amount of the
asset and is recognised in profit or loss.

Penurunan nilai aset non-keuangan (tidak
termasuk persediaan)

j.

Impairment
of
non-financial
(excluding inventories)

assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup
mereviu nilai tercatat aset non-keuangan
untuk menentukan apakah terdapat indikasi
bahwa aset tersebut telah mengalami
penurunan nilai. Jika terdapat indikasi
tersebut, jumlah yang dapat dipulihkan dari
aset diestimasi untuk menentukan tingkat
kerugian penurunan nilai (apabila ada).

At the end of each reporting period, the Group
reviews the carrying amounts of its nonfinancial assets to determine whether there is
any indication that those assets have suffered
an impairment loss. If any such indication
exists, the recoverable amount of the asset is
estimated in order to determine the extent of
the impairment loss (if any).

Apabila
tidak
memungkinkan
untuk
mengestimasi jumlah yang dapat dipulihkan
atas suatu aset individu, Grup mengestimasi
jumlah yang dapat dipulihkan dari unit
penghasil kas atas aset.

When it is not possible to estimate the
recoverable amount of an individual asset, the
Group estimates the recoverable amount of
the cash-generating unit to which the asset
belongs.

Apabila dasar alokasi yang rasional dan
konsisten dapat diidentifikasi, aset korporat
juga dialokasikan ke unit penghasil kas
individu, atau jika alokasian dinyatakan ke
kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang
merupakan dasar alokasi yang rasional dan
konsisten dapat diidentifikasi.

When a reasonable and consistent basis of
allocation can be identified, corporate assets
are also allocated to individual cashgenerating units, or otherwise they are
allocated to the smallest group of cashgenerating units for which a reasonable and
consistent allocation basis can be identified.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi
antara nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual dan nilai pakai. Dalam menyatakan
nilai pakai, estimasi arus kas masa datang
didiskontokan ke nilai kini menggunakan tarif
diskonto sebelum pajak yang mencerminkan
penilaian pasar terkini dari nilai waktu uang
dan spesifik risiko aset dimana estimasi arus
kas masa datangnya belum disesuaikan.

Recoverable amount is the higher of fair value
less costs to sell and value in use. In assessing
value in use, the estimated future cash flows
are discounted to their present value using a
pre-tax discount rate that reflects current
market assessments of the time value of
money and the risks specific to the asset for
which the estimates of future cash flows have
not been adjusted.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
j.

Impairment
of
non-financial
(excluding inventories) (Continued)

assets

Jika jumlah terpulihkan dari suatu aset (atau
unit penghasil kas) diperkirakan kurang dari
nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (atau unit
penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar
jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai
diakui langsung dalam laba rugi.

If the recoverable amount of an asset (or cashgenerating unit) is estimated to be less than
its carrying amount, the carrying amount of
the asset (or cash-generating unit) is reduced
to its recoverable amount. An impairment loss
is recognised immediately in profit or loss.

Jika rugi penurunan nilai kemudian dibalik,
nilai tercatat aset (atau unit penghasil kas)
ditambahkan
menjadi
estimasi
jumlah
terpulihkan setelah revisi, tetapi kenaikan nilai
tercatat tidak melebihi nilai tercatat yang
telah ditetapkan sebelum rugi penurunan nilai
diakui atas aset (atau unit penghasil kas) pada
tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi
penurunan nilai diakui langsung dalam laba
rugi.

Where an impairment loss subsequently
reverses, the carrying amount of the asset (or
cash-generating unit) is increased to the
revised estimate of its recoverable amount,
but so that the increased carrying amount
does not exceed the carrying amount that
would have been determined had no
impairment loss been recognised for the asset
(or cash-generating unit) in prior years. A
reversal of an impairment loss is recognised
immediately in profit or loss.

Liabilitas keuangan

k.

Financial liabilities

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya
tergantung kepada tujuan untuk apa liabilitas
tersebut diperoleh. Grup tidak memiliki
liabilitas yang diklasifikasikan pada nilai wajar
melalui laba rugi pada akhir periode
pelaporan.

The Group classifies its financial liabilities
depending on the purpose for which the
liability was acquired. The Group does not
have liabilities classified at fair value through
profit and loss at the end of reporting period.

Seluruh liabilitas keuangan Grup diklasifikasi
sebagai liabilitas keuangan yang pada awalnya
dinilai berdasarkan nilai wajar, setelah
dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya
diukur dalam biaya perolehan diamortisasi
dengan metode suku bunga efektif, dengan
beban bunga diakui berdasarkan yield efektif,
kecuali
liabilitas
jangka
pendek
yang
pengakuan bunganya tidak material.

The Group’s financial liabilities are classified
into financial liabilities which are initially
measured at fair value, net of transaction
costs, and are subsequently measured at
amortised cost, using the effective interest
rate method, with interest expense recognised
on an effective yield basis, except for short
term liabilities where the recognition of
interest would be immaterial.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas
keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup
telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.
Perbedaan antara nilai tercatat liabilitas
keuangan yang dihentikan pengakuannya dan
pembayaran dan jumlah terutang diakui pada
laba rugi.

The Group derecognises financial liabilities
when, and only when, the Group’s obligations
are discharged, cancelled or they expire. The
difference between the carrying amount of
financial
liability
derecognised
and
consideration paid and payable is recognised in
the profit or loss.

Liabilitas keuangan Grup tersebut meliputi,
utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan
utang kepada pemegang saham.

The Group’s financial liabilities comprise of
trade payables, other payables, accrued
expenses and due to shareholder.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
l.

Post-employment benefits

Grup memberikan imbalan pascakerja imbalan
pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang
Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak
terdapat pendanaan yang disisihkan terkait
imbalan pascakerja ini.

The Group provides defined benefit postemployment benefits to its employees in
accordance with Labor Law No. 13/2003. No
funding has been made to this defined benefit
plan.

Perhitungan program imbalan pascakerja pasti
ditentukan dengan menggunakan metode
Projected Unit Credit yang perhitungan
aktuarianya dilakukan pada setiap akhir
periode pelaporan.

The cost of providing post-employment
defined benefits is determined using the
Projected Unit Credit Method with actuarial
valuations being carried out at the end of each
reporting period.

Keuntungan dan kerugian aktuaria dari
kewajiban imbalan kerja pasti diakui dalam
penghasilan komprehensif lain pada periode
saat terjadi dan dicerminkan secara langsung
pada defisit dan tidak akan direklasifikasi pada
laba rugi. Biaya jasa diakui dalam laba rugi,
dan termasuk juga biaya jasa kini dan biaya
jasa lalu maupun keuntungan dan kerugian atas
kutailmen dan penyelesaian. Biaya bunga
diakui dalam laba rugi, dan dihitung dengan
menggunakan suku bunga diskonto
yang
digunakan
untuk mengukur
kewajiban
imbalan pasti pada awal periode tahunan atas
saldo kewajiban imbalan pasti, dengan
mempertimbangkan pengaruh dari pembayaran
imbalan kerja dalam periode berjalan.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari
perubahan skema imbalan kerja atau skema
kurtailmen diakui langsung dalam laba rugi.

Actuarial gains and losses of the defined
benefit obligation are recognised directly
within other comprehensive income in the
period in which they occur and is reflected
immediately in deficits and will not be
reclassified to profit or loss. Service costs is
recognised in profit or loss, and include
current and past service cost as well as gains
and losses on curtailments and settlement.
Interest expense is recognised in profit or loss,
and is calculated by applying the discount rate
used to measure the defined benefit
obligation at the beginning of the annual
period to the balance of the defined benefit
obligation, considering the effects of benefit
payments during period. Gains or losses arising
from changes to scheme benefits or scheme
curtailment are recognised immediately in
profit or loss.

Grup menyajikan biaya jasa, biaya bunga dan
keuntungan atau kerugian atas kurtailmen
dalam beban administrasi (Catatan 19).

The Group presents service costs, interest cost
and gain or losses on curtailment in the
administrative expenses (Note 19).

m. Provisi dan kontinjensi

m. Provisions and contingencies

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban
kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif)
sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar
kemungkinan Grup diharuskan menyelesaikan
kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah
kewajiban tersebut dapat dilakukan.

Provisions are recognised when the Group has
a present obligation (legal or constructive) as
a result of a past event, it is probable that the
Group will be required to settle the
obligation, and a reliable estimate can be
made of the amount of the obligation.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan
estimasi terbaik dan pertimbangan yang
diperlukan untuk penyelesaian kewajiban pada
akhir
periode
pelaporan,
dengan
memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian
yang melekat pada kewajiban. Provisi diukur
menggunakan estimasi arus kas penyelesaian
kewajiban kini dengan nilai tercatatnya
sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

The amount recognised as a provision is the
best estimate of the consideration required to
settle the obligation at the end of the
reporting period, taking into account the risks
and uncertainties surrounding the obligation.
Where a provision is measured using the cash
flows estimated to settle the present
obligation, its carrying amount is the present
value of those cash flows.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
m. Provisions and contingencies (Continued)

Ketika beberapa atau seluruh manfaat
ekonomis untuk penyelesaian provisi yang
diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga,
piutang diakui sebagai aset apabila terdapat
kepastian bahwa penggantian akan dapat
diterima dan jumlah piutang dapat diukur
secara andal.

When some or all of the economic benefits
required to settle a provision are expected to
be recovered from a third party, the
receivables is recognised as an asset if it is
virtually certain that reimbursement will be
received and the amount of the receivables
can be measured reliably.

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam
laporan keuangan konsolidasian.
Liabilitas
kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas
laporan
keuangan
konsolidasian
kecuali
kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi
adalah kecil. Aset kontinjensi tidak diakui di
dalam laporan keuangan konsolidasian, namun
diungkapkan di dalam catatan atas laporan
keuangan
konsolidasian
jika
terdapat
kemungkinan suatu arus masuk manfaat
ekonomis mengalir ke dalam entitas.

Contingent liabilities are not recognised in the
consolidated financial statements. They are
disclosed in the notes to consolidated financial
statements unless the possibility of an outflow
of resources embodying economic benefits is
remote. Contingent assets are not recognised
in the consolidated financial statements but
are disclosed in the notes to consolidated
financial statements when an inflow of
economic benefits is probable.

Sewa

n.

Leases

Grup memiliki sewa operasi dimana secara
substansial seluruh risiko dan manfaat yang
terkait dengan kepemilikan aset sewa tidak
ditransfer kepada Grup. Jumlah sewa terutang
atas sewa operasi dibebankan pada laba rugi
dengan dasar garis lurus selama masa sewa,
kecuali terdapat dasar sistematis yang lain
yang dapat lebih mencerminkan pola waktu
penggunaan dari manfaat aset yang dinikmati
pengguna. Keseluruhan manfaat dari insentif
sewa diakui sebagai pengurangan dari biaya
sewa selama masa sewa dengan dasar garis
lurus.

The Group enters into operating lease where
substantially all of the risks and rewards
incidental to ownership of a leased asset are
not transferred to the Group. The total of
rent payable under the lease are charged to
profit or loss on a straight-line basis over the
lease term, except where another systematic
basis is more representative of the time
pattern in which economic benefits from the
leased asset are consumed. The aggregate
benefit of lease incentives is recognised as a
reduction of the rental expense over the lease
term on a straight-line basis.

Rental kontinjen diakui sebagai beban pada
periode terjadinya.

Contingent rentals are recognised as expenses
in the periods in which they are incurred.

Obligasi wajib konversi
Obligasi wajib konversi yang fitur konversi
menghasilkan konversi atas nilai tetap dalam
mata uang fungsional dari obligasi menjadi
saham dalam jumlah tetap (fixed-for-fixed
rule). Pada pengakuan awal, semua hasil
penerimaan dari obligasi wajib konversi yang
diterbitkan oleh Grup diakui sebagai ekuitas
karena fitur konversinya telah memenuhi
syarat berdasarkan fixed-for-fixed rule dan
selanjutanya tidak diukur kembali. Tidak
terdapat komponen liabilitas yang diakui
dikarenakan obligasi tidak dibebani bunga.

o.

Mandatory convertible bonds
The mandatory convertible bonds has
conversion feature that results in the
conversion of a fixed functional currency
amount of the bonds into a fixed number of
shares (fixed-for-fixed rule). At initial
recognition, all proceeds of
the mandatory
convertible bonds issued by Group has been
recognized as equity as its conversion feature
qualified under the fixed-for fixed rule and is
not subsequently measured. No liability
component was recognized due to the bonds
have zero interest charges.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
p.

Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Grup
diklasifikasikan sebagai ekuitas hanya jika
tidak memenuhi definisi liabilitas keuangan
atau aset keuangan. Instrumen ekuitas adalah
setiap kontrak yang memberikan hak residual
atas aset Grup setelah dikurangi dengan
seluruh liabilitasnya. Modal saham Grup
diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas.
q.

r.

Pengakuan pendapatan dan beban

Equity instrument
Financial instruments issued by the Group are
classified as equity only to the extent that
they do not meet the definition of a financial
liability or financial asset. An equity
instrument is any contract that evidences a
residual interest in the assets of an entity
after deducting all of its liabilities. The
Group’s shares capital are classified as equity
instruments.

q.

Revenue and expense recognition

Pendapatan

Revenue

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan
yang diterima, tidak termasuk diskon dan
pajak pertambahan nilai (PPN).

Revenue is measured at the fair value of the
consideration received, excluding discounts
and sales taxes (VAT).

Pendapatan
dari
penjualan
obat
dan
perlengkapan medis diakui pada saat barang
diserahkan kepada pasien. Pendapatan layanan
penunjang medis diakui pada saat jasa telah
diberikan. Pendapatan kamar rawat inap,
kamar operasi dan bersalin diakui pada saat
kamar digunakan dan pendapatan dokter diakui
pada saat jasa diberikan sesuai dengan bagian
yang menjadi hak Grup.

Revenue from sale of drugs and medical
supplies is recognized when they are delivered
to the patient. Revenue from medical support
service is recognized when the service is
rendered. Revenue from inpatient room,
operating and delivery room is recognized
when the room is used and revenue from
doctor is recognized when the service is
rendered in accordance with portion of the
Group’s entitlements.

Beban

Expenses

Beban diakui pada periode saat terjadinya.

Expenses are recognised in the period in which
they are incurred.

Perpajakan

r.

Taxation

Beban pajak meliputi pajak kini dan pajak
tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi,
kecuali pajak tersebut terkait dengan pos yang
diakui dalam penghasilan komprehensif lain
atau langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak
juga diakui masing-masing dalam penghasilan
komprehensif lain atau langsung di ekuitas.

The tax expense comprises current and
deferred tax. Tax is recognised in profit or
loss, except to the extent that it relates to
items recognised in other comprehensive
income or directly in equity. In this case, the
tax is also recognised in other comprehensive
income or directly in equity, respectively.

Pajak kini

Current tax

Beban pajak kini dihitung berdasarkan
peraturan pajak yang berlaku atau secara
substansial telah berlaku pada tanggal
pelaporan.

The current tax expense is calculated on the
basis of the tax laws enacted or substantively
enacted at the reporting date.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
r.

Taxation (Continued)

Aset dan/atau liabilitas pajak kini meliputi
kewajiban, atau klaim dari, otoritas pajak
terkait dengan periode pelaporan saat ini atau
sebelumnya, yang belum dibayar pada akhir
setiap tanggal periode pelaporan. Pajak
dihitung sesuai dengan tarif pajak dan
peraturan pajak yang berlaku pada periode
fiskal terkait, berdasarkan laba kena pajak
untuk periode tersebut. Semua perubahan aset
atau liabilitas pajak kini diakui sebagai
komponen beban pajak dalam laba rugi.

Current tax assets and/or liabilities comprise
those obligations to, or claims from, tax
authorities relating to the current or prior
reporting period, that are unpaid at the end of
each reporting period date. They are
calculated according to the tax rates and tax
laws applicable to the fiscal periods to which
they relate, based on the taxable profit for
the period. All changes to current tax assets or
liabilities are recognised as a component of
tax expense in profit or loss.

Pajak tangguhan

Deferred tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui pada
saat nilai tercatat suatu aset atau liabilitas
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian
berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya,
kecuali untuk perbedaan yang timbul dari;
pengakuan awal goodwill, pengakuan awal
suatu aset atau liabilitas dalam suatu transaksi
yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat
transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi
maupun laba kena pajak, dan investasi pada
entitas anak, asosiasi dan ventura bersama
dimana
Grup
mampu
mengendalikan
pembalikan
perbedaan
temporer
dan
kemungkinan besar perbedaan temporer tidak
akan dibalik di masa datang yang dapat
diperkirakan.

Deferred tax assets and liabilities are
recognised where the carrying amount of an
asset or liability in the consolidated statement
of financial position differs from its tax base,
except for differences arising on; the initial
recognition of goodwill, the initial recognition
of an asset or liability in a transaction which is
not a business combination and at the time of
the transaction affects neither accounting or
taxable profit, and investments in subsidiaries,
associates and joint ventures where the Group
is able to control the timing of the reversal of
the difference and it is probable that the
difference will not reverse in the foreseeable
future.

Pengakuan aset pajak tangguhan dibatasi untuk
hal-hal yang besar kemungkinan bahwa jumlah
laba kena pajak akan tersedia terhadap
perbedaan yang dapat digunakan.

Recognition of deferred tax assets is restricted
to those instances where it is probable that
taxable profit will be available against which
the difference can be utilised.

Jumlah aset atau liabilitas ditentukan dengan
menggunakan tarif pajak yang berlaku atau
secara substansial telah berlaku pada tanggal
pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat
liabilitas (aset) pajak tangguhan diselesaikan
(terpulihkan).

The amount of the asset or liability is
determined using tax rates that have been
enacted or substantively enacted by the
reporting date and are expected to apply
when the deferred tax liabilities (assets) are
settled (recovered).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di-offset
apabila Grup memiliki hak yang berkekuatan
hukum untuk meng-offset aset pajak dan
liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas
pajak tangguhan yang terkait dengan pajak
yang dipungut otoritas pajak yang sama
maupun; laba kena pajak yang sama entitas
grup, atau entitas grup yang berbeda yang
bermaksud menyelesaikan aset dan libilitas
pajak kini secara neto, atau merealisasikan
aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara
simultan, dalam setiap periode masa datang di
mana aset atau liabilitas pajak tangguhan
diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset
when the Group has a legally enforceable right
to offset current tax assets and liabilities and
the deferred tax assets and liabilities relate to
taxes levied by the same tax authority on
either; the same taxable group company, or
different group entities which intend either to
settle current tax assets and liabilities on a
net basis, or to realise the assets and settle
the liabilities simultaneously, in each future
period in which significant amounts of
deferred tax assets or liabilities are expected
to be settled or recovered.
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2.

Laba (rugi) per saham

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
s.

Earning (loss) per share

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan
membagi laba (rugi) periode berjalan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk dengan jumlah rata-rata tertimbang
saham yang beredar selama periode berjalan.

Basic earning (loss) per share is computed by
dividing profit (loss) for the period
attributable to owners of the parent by the
weighted
average
number
of
shares
outstanding during the period.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan
membagi laba (rugi) periode berjalan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk dengan jumlah rata-rata tertimbang
saham biasa yang disesuaikan dengan dampak
semua efek berpotensi saham biasa yang
dilutif.

Diluted earning (loss) per share is computed by
dividing profit (loss) for the period
attributable to the owners of the parent by
the weighted average number of shares
outstanding as adjusted for the effect of all
dilutive potential ordinary shares.

PERTIMBANGAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup,
seperti dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen
diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi
dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan
liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain.
Estimasi
dan
asumsi
terkait
berdasarkan
pengalaman masa lalu dan faktor lain yang
dipertimbangkan menjadi relevan. Realisasi dapat
berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi
dan asumsi yang mendasarinya direviu secara
berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi
diakui pada periode terjadinya perubahan estimasi,
bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode
tersebut, atau pada periode perubahan dan periode
masa datang bila perubahan mempengaruhi masa
kini dan periode masa datang.

In the application of the Group's accounting
policies, which are described in Note 2,
management is required to make judgments,
estimates and assumptions about the carrying
amounts of assets and liabilities that are not
readily apparent from other sources. The
estimates and assumptions are based on historical
experience and other factors that are considered
to be relevant. Actual results may differ from
these estimates. The estimates and underlying
assumptions are reviewed on an ongoing basis.
Revisions to accounting estimates are recognised in
the period in which the estimate is revised if the
revision affects only that period or in the period of
the revision and future periods if the revision
affects both current and future periods.

a.

a.

Pertimbangan yang dibuat dalam penerapan
kebijakan akuntansi
Tidak terdapat pertimbangan kritis, selain dari
yang berkaitan dengan keterlibatan estimasi
(lihat Catatan 3b dibawah), yang dilakukan
manajemen pada saat proses penerapan
kebijakan akuntansi Grup yang berpengaruh
paling signifikan pada jumlah yang diakui di
laporan keuangan konsolidasian.

b.

Estimasi dan asumsi
Informasi asumsi utama mengenai masa datang
dan sumber utama dari estimasi lain pada akhir
periode pelaporan, yang memiliki risiko
signifikan
yang
dapat
mengakibatkan
penyesuaian material terhadap nilai tercatat
aset dan liabilitas dalam periode pelaporan
berikutnya dijelaskan dibawah ini.

Judgments made in applying accounting
policies
There is no critical judgments, apart from
those involving estimations (see Note 3b
below), that managements have made in the
process of applying the Group's accounting
policies and that have the most significant
effect on the amounts recognised in the
consolidated financial statements.

b.

Estimates and assumptions
The key assumptions concerning future and
other key sources of estimation at the end of
the reporting period, that have the significant
risk of causing a material adjustment to the
carrying amounts of assets and liabilities
within the next financial period are discussed
below.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)
b.

Estimates and assumptions (Continued)

Pengukuran nilai wajar

Fair value measurement

Beberapa aset dan liabilitas yang termasuk
dalam laporan keuangan Grup memerlukan
pengukuran, dan/atau pengungkapan pada
nilai wajar.

A number of assets and liabilities included in
the Group financial statements require
measurement at, and/or disclosure of fair
value.

Pengklasifikasi pos ke level 1,2 dan 3
didasarkan pada level terendah dari input yang
digunakan yang memiliki pengaruh signifikan
pada pengukuran nilai wajar pos. Transfer pos
antara level diakui pada saat periode tersebut
terjadi. Grup telah menyusun prosedur untuk
menentukan teknik penilaian dan input untuk
pengukuran nilai wajar. Dalam mengestimasi
nilai wajar aset atau liabilitas, Grup
menggunakan
data
pasar
yang
dapat
diobservasi sejauh itu tersedia. Jika input
Level 1 tidak tersedia, Grup melibatkan penilai
yang memenuhi syarat untuk melakukan
penilaian.

The classification of an item into the 1,2 and 3
levels is based on the lowest level of the
inputs used that has a significant effect on
the fair value measurement of the item.
Transfers of items between levels are
recognised in the period they occur. The
Group has set up procedures to determine the
valuation techniques and inputs for fair value
measurements. In estimating the fair value of
an asset or a liability, the Group uses marketobservable data to the extent it is available.
Where Level 1 inputs are not available, the
Group engages qualified valuers to perform
the valuation.

Grup bekerja sama dengan penilai eksternal
untuk menetapkan teknik penilaian yang sesuai
dan
input
untuk
model.
Perusahaan
melaporkan temuan penilaian kepada direksi
Grup untuk menjelaskan penyebab fluktuasi
nilai wajar aset dan liabilitas. Informasi
tentang teknik penilaian dan input yang
digunakan dalam penentuan nilai wajar aset
dan liabilitas diungkapkan dalam Catatan 24.
Manajemen yakin bahwa teknik penilaian yang
dipilih dan asumsi yang digunakan sudah tepat
dalam penentuan nilai wajar aset dan liabilitas
tersebut.

The Group works closely with the valuers to
establish the appropriate valuation techniques
and inputs to the model. The Group reports
the valuation findings to the management to
explain the cause of fluctuations in the fair
value of assets and liabilities. Information
about the valuation techniques and inputs
used in determining the fair value of assets
and liabilities are disclosed in Note 24.
Management believes that chosen valuation
techniques and assumptions used are
appropriate in determination of fair value of
such assets and liabilities.

Rugi penurunan nilai piutang

Impairment losses on receivables

Grup menilai penurunan nilai piutang pada
setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan
apakah rugi penurunan nilai harus dicatat
dalam laba rugi, manajemen membuat
penilaian, apakah terdapat bukti objektif
bahwa kerugian telah terjadi.

The Group assess their receivables for
impairment at each reporting date. In
determining whether an impairment loss
should be recorded in profit or loss,
management makes judgment as to whether
there is objective evidence that loss event has
occurred.

Manajemen juga membuat penilaian atas
metodologi dan asumsi untuk memperkirakan
jumlah dan waktu arus kas masa datang yang
direviu secara berkala untuk mengurangi
perbedaan antara estimasi kerugian dan
kerugian aktualnya. Nilai tercatat piutang
diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

Management also makes judgment as to the
methodology and assumptions for estimating
the amount and timing of future cash flows
which are reviewed regularly to reduce any
difference between loss estimate and actual
loss. The carrying amount of receivables are
disclosed in Notes 6 and 7.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)
b.

Estimates and assumptions (Continued)

Rugi penurunan nilai persediaan

Impairment losses on inventories

Grup melakukan provisi bagi penurunan nilai
persediaan apabila nilai realisasi bersih
persediaan menjadi lebih rendah dibandingkan
dengan biaya karena kerusakan, penurunan
fisik persediaan, keusangan, perubahan tingkat
harga dan penyebab-penyebab lainnya. Akun
penyisihan dikaji ulang untuk mencerminkan
penilaian yang sesuai di dalam pencatatan
keuangan.
Nilai
tercatat
persediaan
diungkapkan dalam Catatan 8.

The Group provides provision for impairment
of inventories whenever the net realizable
value of the inventories becomes lower than
cost due to damage, physical deterioration,
obsolescence, changes in price levels or other
causes. The allowance account is reviewed to
reflect the accurate valuation in the financial
records. The carrying amount of inventories
are disclosed in Note 8.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Estimated useful lives of fixed assets

Masa manfaat setiap item aset tetap Grup
ditentukan
berdasarkan
kegunaan
yang
diharapkan dari penggunaan aset tersebut.
Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi
teknis internal. Masa manfaat setiap aset
direviu secara periodik dan disesuaikan apabila
estimasi berbeda dengan estimasi sebelumnya
karena keausan fisik, keusangan teknis atau
kadaluarsa
komersial,
hukum
atau
keterbatasan lainnya atas pemakaian aset
tersebut. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan
dalam Catatan 9.

The useful life of each of the items of the
Group’s fixed assets is estimated based on the
period over which the asset is expected to be
used. Such estimation is based on internal
technical evaluation. The estimated useful life
of each asset is reviewed periodically and
updated if expectations differ from previous
estimates due to physical wear and tear,
technical or commercial obsolescence and
legal or other limits on the use of the asset.
The carrying amount of fixed assets are
disclosed in Note 9.

Liabilitas imbalan pascakerja

Post-employment benefits liabilities

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja
tergantung pada pemilihan asumsi tertentu
yang
digunakan
oleh
aktuaris
dalam
menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi
tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto
dan tingkat kenaikan gaji. Hasil realisasi yang
berbeda dari asumsi akan berpengaruh
terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang
diakui di masa datang.

The determination of post-employment
benefits liabilities is dependent on selection
of assumptions used by actuaries in calculating
such amounts. Those assumptions include
among others, discount rate and rate of salary
increase. Actual results that differ from
assumptions will be affected the recognised
expense and recorded liabilities in future
periods.

Walaupun asumsi dianggap telah sesuai dan
memadai, namun perubahan signifikan pada
hasil aktual atau perubahan signifikan terhadap
asumsi akan berpengaruh material terhadap
liabilitas
imbalan
pascakerja.
Informasi
selanjutnya termasuk nilai tercatat terdapat
dalam Catatan 13.

While it is believed that assumptions are
reasonable and appropriate, significant
differences in actual results or significant
changes in assumptions may materially affect
the post-employment benefit liabilities.
Information including carrying value is
included in Note 13.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)

Provisi pajak penghasilan

Provision for income taxes

Grup memiliki eksposur pajak penghasilan
terkait dengan pertimbangan signifikan dalam
menentukan provisi pajak penghasilan. Grup
melaporkan
pajak
berdasarkan
sistem
self-assessment dan mengakui liabilitas bagi
isu perpajakan yang diharapkan berdasarkan
estimasi apakah pajak tambahan akan jatuh
tempo. Fiskus dapat menetapkan atau
mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka
waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

The Group has exposure to income taxes in
relation to the significant judgment to
determine the provision for income taxes. The
Group submits tax returns on the basis of selfassessment and recognises liabilities for
expected tax issues based on estimates of
whether additional taxes will be due. The tax
authorities may assess or amend taxes within
the statute of limitation under the prevailing
regulations.

Apabila hasil perpajakan final dari hal-hal
tersebut berbeda dari jumlah yang semula
diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak
pada pajak kini dan pajak tangguhan pada
periode dimana penentuan tersebut dibuat.
Nilai tercatat liabilitas pajak Grup diungkapkan
dalam Catatan 12.

Where the final tax outcome of these matters
is different from the amounts that were
initially recognised, such differences will
impact the current tax and deferred tax in the
period in which such determination is made.
The carrying amount of the Group’s tax
liabilities are disclosed in Note 12.

Pengakuan pendapatan – dokter

Revenue recognition – doctors fee

Kebijakan dan sistem penagihan kepada pasien
merupakan satu kesatuan atas semua biaya
yang terdiri dari konsultasi dokter, pemakaian
obat-obatan dan tindakan medis lainnya.
Berkaitan biaya konsultasi dokter tersebut,
Rumah Sakit melakukan perhitungan tertentu
untuk masing-masing dokter, melakukan
pembayaran dan pemotongan pajak setiap
bulan kepada dokter, meskipun tagihan kepada
pasien belum tertagih sepenuhnya.

The policies and billing system to the patient
is an integral of over all charges consist of
consulting with the doctors, use of drugs and
other medical procedures. Related to the cost
of consulting a doctor, the Hospital perform
specific calculations for each doctor, make
payments net of withholding tax to the
doctor, although a bill to the patient is not
fully collected.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak
terjadi hubungan keagenan antara rumah sakit
dengan
dokter,
dengan
memperhatikan
dampak manfaat dan risiko signifikan terkait
pemberian jasa pelayanan medis oleh dokter
kepada pasien. Tagihan atas jasa pelayanan
medis diakui sebagai pendapatan saat kriteria
pengakuan terpenuhi.

Management of the Group believes that there
was no agency relationship between the
hospital and its doctors, with consideration to
the impact of the significant benefits and risks
related to the provision of medical services by
the doctors to patients. Bill for medical
services are recognized as revenue when the
recognition criteria are met.
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COMBINATION

UNDER

COMMON

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

The transaction of business combination under
common control

Seperti diungkapkan pada Catatan 14 atas laporan
keuangan
konsolidasian,
pemegang
saham
pengendali Perusahaan adalah dr I Nyoman Ehrich
Lister dan keluarga dan sebelum kombinasi bisnis,
pemegang saham pengendali PT Royal Prima Jambi
(RPJ) adalah juga dr I Nyoman Ehrich Lister dan
keluarga. Oleh karena itu, Perusahaan dan RPJ
merupakan entitas sepengendali.

As disclosed in Note 14 to consolidated financial
statements, the controlling shareholder of the
Company is dr I Nyoman Ehrich Lister and his
family and prior to the business combination, the
controlling shareholder of PT Royal Prima Jambi
(RPJ) is also dr I Nyoman Ehrich Lister and his
family. Therefore, the Company and RPJ are
entities under common control.

Pada tanggal 30 November 2017, RPJ menerbitkan
obligasi wajib konversi sebesar Rp 37.636.000.000
kepada dr I Nyoman Ehrich Lister, yang digunakan
untuk menyelesaikan pembelian tanah dan
bangunan rumah sakit milik dr I Nyoman Ehrich
Lister yang berlokasi di Jambi. Obligasi wajib
konversi ini tidak dikenakan bunga dan akan jatuh
tempo pada 30 November 2018 atau tanggal lain
yang disetujui bersama oleh para pihak. Obligasi
wajib konversi ini akan dikonversi menjadi saham
Perusahaan dengan nilai konversi Rp 1.000.000 per
saham pada saat jatuh tempo. Pemegang obligasi
wajib konversi ini mempunyai kemampuan dan
berhak untuk mengendalikan imbal hasil melalui
kekuasaan atas kebijakan operasional dan keuangan
RPJ.

On 30 November 2017, RPJ issued mandatory
convertible bonds of Rp 37,636,000,000 to dr I
Nyoman Ehrich Lister, which was used to settle the
purchase of the land and building used by hospital
owned by dr I Nyoman Ehrich Lister and located in
Jambi. The mandatory convertible bonds are not
subject to interest and will mature on 30
November 2018 or any other date mutually agreed
by the both parties. These mandatory convertible
bonds will be converted into shares of the
Company with conversion rate of Rp 1,000,000 per
share upon maturity. The convertible bondholder
has the ability and rights to controll the rate of
return through power over RPJ's operational and
financial policies.

Pada tanggal 30 November 2017, dr I Nyoman
Ehrich Lister telah mengalihkan piutangnya atau
hak tagih kepada RPJ atas obligasi wajib konversi
sebesar
Rp 37.636.000.000
tersebut
kepada
Perusahaan. Sebagai imbalan pengalihan piutang,
Perusahaan telah menerbitkan obligasi wajib
konversi dalam jumlah yang sama kepada dr I
Nyoman Ehrich Lister (Catatan 16).

On 30 November 2017, dr I Nyoman Ehrich Lister
transferred his receivables or collection rights to
RPJ over the mandatory convertible bonds
amounting to Rp 37,636,000,000 to the Company.
As the compensation for the transfer of
receivables, the Company issued the mandatory
convertible bonds in the same amount to dr
I Nyoman Ehrich Lister (Note 16).

Berdasarkan akta notaris No. 1 tanggal 6 Desember
2017 dari Susanto, SH., M.Kn, notaris di Kabupaten
Deli Serdang, RPJ telah meningkatkan modal
disetor
dari
Rp
1.000.000.000
menjadi
Rp 38.636.000.000 melalui eksekusi obligasi wajib
konversi RPJ sebesar Rp 37.636.000.000 oleh
Perusahaan. Sehubungan dengan eksekusi obligasi
wajib
konversi
ini,
kepemilikan
saham
Perusahaan pada RPJ menjadi 97,41% dan
mengakibatkan kepemilikan saham pemegang
saham lainnya terdilusi.

Based on notarial deed No. 1 dated 6 December
2017 of Susanto, SH., M.Kn, notary in Kabupaten
Deli Serdang, RPJ has increased its paid up capital
from Rp 1,000,000,000 to Rp 38,636,000,000
through the execution of RPJ’s mandatory
convertible bonds amounting to Rp 37.636.000.000
by Company. In relation to the execution of the
mandatory convertible bonds, the Company's share
ownership in RPJ becomes 97.41% and resulted in
dilution of share ownership of other shareholders.
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SEPENGENDALI

4.

BUSINESS
COMBINATION
CONTROL (Continued)

UNDER

COMMON

Untuk tujuan akuntansi, Perusahaan memutuskan
untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan RPJ
sejak 30 November 2017 terkait dengan Perusahaan
telah mengendalikan RPJ sejak tanggal pengalihan
obligasi wajib konversi tersebut diatas dan terkait
tidak
terdapat
transaksi signifikan
antara
1 Desember 2017 dan 6 Desember 2017.

For accounting purposes, the Company decided to
consolidate financial statement of RPJ starting
30 November 2017 associated with the Company’s
obtaning control of RPJ since the date of the
transfer of the above mandatory convertible bond
and there are no the significant transaction
between 1 December 2017 and 6 December 2017.

Kombinasi bisnis RPJ ditujukan sebagai bagian
strategi pertumbuhan dan pengembangan bisnis
jasa rumah sakit Grup pada khususnya dalam
regional yang berbeda di Indonesia melalui
konsolidasian internal.

The business combination of RPJ is intended as part
of the Group’s growth strategy and business
development as hospital services specially in the
different region in Indonesia through the internal
consolidation.

Tabel berikut ini merupakan rangkuman harga
perolehan atas kombinasi bisnis RPJ, nilai tercatat
aset dan liabilitas yang dikombinasikan pada
tanggal 30 November 2017 (tanggal kombinasi
bisnis) sebagai berikut:

The following table summarise the consideration
cost of RPJ’s business combination, the carrying
amount of assets and the liabilities amounts
combined as of 30 November 2017 (the business
combination date) as follow:

Nilai tercatat
diakui pada tanggal
kombinasi bisnis/
Carrying amount
recognised on business
combination date
Rp
Kas dan bank

1.061.391.578

Cash on hand and in banks

Piutang usaha

5.979.778.280

Trade receivables

21.131.799

Other receivables

Piutang lain-lain
Persediaan
Biaya dibayar di muka dan uang muka
Aset tetap
Aset pajak tangguhan
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual
Utang pajak
Utang kepada pemegang saham

895.772.409

Inventories

333.750.000
44.132.885.223

Prepaid expenses and advances
Fixed assets

313.310.801

Deferred tax assets

(5.921.024.162)

Trade payables

(76.270.000)

Other payables

(113.001.508)

Accrued expenses

(1.455.060.635)
(3.078.886.448)

Tax payables
Amounts due to shareholder

Pendapatan diterima dimuka

(78.883.816)

Unearned revenues

Liabilitas imbalan pascakerja

(1.227.451.761)

Post-employment benefit liabilities

Aset neto pada tanggal kombinasi bisnis

40.787.441.760

Pemilikan aset neto melalui eksekusi obligasi
wajib konversi (97,41%)

Net assets ownership through the execution of
39.731.756.861

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan
jumlah tercatat transaksi kombinasi bisnis
entitas sepengendali (Catatan 15)
Total harga perolehan
Kas dan bank
Penyelesaian melalui obligasi wajib konversi
Arus kas masuk bersih dari akuisisi

Net assets at the business combination date

mandatory convertible bonds (97.41%)
Difference between the transferred benefit and
the carrying amount of the combined business

(2.095.756.861)
37.636.000.000
1.061.391.578
(37.636.000.000)
1.061.391.578

entities under common controll transaction (Note 15)
Total consideration paid
Cash on hand and in banks
Settlement through mandatory convertible bonds
Net cash flow in from acquisition
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BUSINESS
COMBINATION
CONTROL (Continued)

UNDER

COMMON

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan
jumlah tercatat transaksi kombinasi entitas
sepengendali sebesar Rp 2.095.756.861 dan
disajikan dalam pos ”Tambahan modal disetor”
(Catatan 15).

The difference between the amount of the
transferred benefit and the carrying amount of the
entity under common control transaction of
Rp 2,095,756,861 and presented in "Additional
paid-in capital" (Note 15).

Biaya transaksi terkait dengan kombinasi bisnis
sebesar Rp 11.400.000 telah diakui di dalam
“Beban administrasi” pada laba rugi untuk periode
sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017.

Transaction costs of the business combination of
Rp 11,400,000 have been recognised in the
“Administrative expenses” in the profit or loss for
the elevent-month ended 30 November 2017.

Laporan keuangan konsolidasian untuk periode
komparatif sajian

Consolidated financial statements for
comparative period of the presentation

Kombinasi bisnis tersebut di atas dilakukan antara
entitas sepengendali dalam rangka restrukturisasi
usaha sehingga diperlakukan dengan cara yang
sama dengan metode penyatuan kepemilikan.
Laporan keuangan Perusahaan dan RPJ untuk
tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan
2015 untuk tujuan periode komparatif sajian, telah
digabung
dan
disajikan
kembali
untuk
mencerminkan kombinasi bisnis tersebut seolaholah telah terjadi sejak awal periode RPJ berada
dalam sepengendalian yaitu sejak 21 Oktober 2015.
Untuk tujuan penyajian, ekuitas entitas anak untuk
tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan
2015 disajikan dalam pos ”Tambahan modal
disetor”
dalam
laporan
posisi
keuangan
konsolidasian.

The above business combinations constituted
restructuring transaction among entities under
common control and are accounted for using the
pooling-of-interest method. The Company and RPJ's
financial statements for the years ended 31
December 2016 and 2015 for the purpose of the
comparative period of the presentation have been
combined and restated to reflect the business
combination as if it has occurred since the
beginning of the period RPJ within under common
control ie since 21 October 2015. For presentation
purposes, the equity of the subsidiary for the years
ended 31 December 2016 and 2015 is presented
under "Additional paid-in capital" in the
consolidated statement of financial position

Ikhtisar ringkas laporan posisi keuangan dan laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk
tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan
2015 sebelum dan sesudah pengaruh dari
penggabungan adalah sebagai berikut:

The condensed statements of financial position and
statements of profit or loss and other
comprehensive income for the years ended
31 December 2016 and 2015 before and after the
effect of the combination are as follow:

the

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit E/27

Exhibit E/27

PT ROYAL PRIMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR
30 NOVEMBER 2017 DAN 2016 (2016 – Tidak diaudit)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
4.

KOMBINASI
(Lanjutan)

BISNIS

ENTITAS

PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 – Unaudited)
AND FOR YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

SEPENGENDALI

4.
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UNDER

COMMON

31/12/2016
Perusahaan/
The Company
Rp

Entitas anak/
Subsidiary
Rp

Penyesuaian/
Adjustment
Rp

Setelah
disajikan kembali/
As restated
Rp

ASET

ASSETS

ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain

CURRENT ASSETS
973.088.604

218.249.015

-

1.191.337.619

Cash on hand and in banks

20.321.229.759

3.432.848.632

-

23.754.078.391

Trade receivables

293.050.853

5.000.000

-

298.050.853

Other receivables

-

2.339.534.334

Due from shareholder

-

5.785.173.125

Piutang kepada pemegang saham

2.339.534.334

Persediaan

4.911.310.067

873.863.058

Biaya dibayar di muka dan
uang muka

Inventories
Prepaid expenses and

-

60.537.260

28.898.750.877

4.529.960.705

-

33.428.711.582

Aset tetap

957.480.169

3.423.300.962

-

4.380.781.131

Fixed assets

Aset pajak tangguhan

279.171.889

172.820.867

-

451.992.756

Deferred tax assets

1.236.652.058

3.596.121.829

-

4.832.773.887

Total non-current assets

30.135.402.935

8.126.082.534

-

38.261.485.469

TOTAL ASSETS

Total aset lancar

60.537.260

-

ASET TIDAK LANCAR

Total aset tidak lancar
TOTAL ASET

NON-CURRENT ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Utang lain-lain

advances
Total current assets

CURRENT LIABILITIES
8.479.510.071
42.246.136

4.542.982.911
-

-

13.022.492.982

-

42.246.136

Other payables
Accrued expenses

Beban akrual

1.569.816.415

253.364.016

-

1.823.180.431

Utang pajak

7.631.025.912

Trade payables

517.194.642

-

8.148.220.554

Taxes payables

Pendapatan diterima dimuka

-

42.041.500

-

42.041.500

Unearned revenues

Utang kepada pemegang saham

-

1.245.553.116

-

1.245.553.116

Due to shareholder

6.601.136.185

-

24.323.734.719

Total liabilitas jangka pendek

17.722.598.534

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Total current liabilities
NON-CURRENT LIABILITIES

Liabilitas imbalan

Post-employment

pascakerja

1.116.687.553

693.277.039

-

1.809.964.592

Total liabilitas

18.839.286.087

7.294.413.224

-

26.133.699.311

Total liabilities

200.000.000

1.000.000.000

200.000.000

Share capital

1.000.000.000

1.000.000.000

Additional paid-in capital

4.356.836

10.932.142.994

EKUITAS
Modal saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba

EQUITY
11.096.116.848

(168.330.690)

(1.000.000.000)

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
Total ekuitas
TOTAL LIABILITAS DAN
EKUITAS

benefit liabilities

Retained earnings
Equity attributable to owners

11.296.116.848
11.296.116.848
30.135.402.935

831.669.310
831.669.310
8.126.082.534

4.356.836
(4.356.836)
-

12.132.142.994
(4.356.836)

of the parent
Non-controlling interest

12.127.786.158

Total equity

38.261.485.469

TOTAL LIABILITIES AND
EQUITY
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UNDER

COMMON

2016
Setelah
Perusahaan/

Entitas anak/

Penyesuaian/

disajikan kembali/

The Company

Subsidiary

Adjustment

As restated

Rp

Rp

Rp

Rp

PENDAPATAN

103.562.467.028

34.358.905.354

-

137.921.372.382

BEBAN POKOK PENDAPATAN

(77.034.814.206)

(30.734.203.347)

-

(107.769.017.553)

26.527.652.822

3.624.702.007

-

30.152.354.829

(11.211.834.919)

(3.708.983.839)

-

(14.920.818.758)

LABA KOTOR
Beban administrasi
Pendapatan bunga

32.335.241

9.747.036

-

REVENUE
COST OF REVENUE
GROSS PROFIT
Administrative expenses

42.082.277

Interest income

Keuntungan dan
135.382.992

152.999.938

-

288.382.930

Other gains and losses

LABA SEBELUM PAJAK

kerugian lain-lain

15.483.536.136

78.465.142

-

15.562.001.278

PROFIT BEFORE TAX

BEBAN PAJAK

(3.963.263.696)

(53.500.078)

-

(4.016.763.774)

LABA TAHUN BERJALAN

11.520.272.440

24.965.064

11.545.237.504

KERUGIAN

TAX EXPENSE
PROFIT FOR THE YEAR
OTHER COMPREHENSIVE

KOMPREHENSIF LAIN

LOSS
Item that will not be

Pos yang tidak akan

reclassified subsequently

direklasifikasi ke laba rugi

to profit or loss

Kerugian aktuarial atas

Actuarial loss on

liabilitas imbalan
pascakerja
Penghasilan pajak terkait

post-employment
(103.298.581)

(83.822.373)

-

(187.120.954)

25.824.645

20.955.593

-

46.780.238

Related tax income

(77.473.936)

(62.866.780)

-

(140.340.716)

comprehensive loss

Total kerugian
komprehensif lain

Total other

TOTAL PENGHASILAN

TOTAL COMPREHENSIVE

(KERUGIAN) KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN

11.442.798.504

(37.901.716)

-

11.404.896.788

LABA YANG DAPAT

Kepentingan non-pengendali
Total

INCOME (LOSS)
FOR THE YEAR
PROFIT

DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk

benefits liabilities

ATTRIBUTABLE TO:
11.520.272.440

24.965.064

-

-

11.520.272.440

24.965.064

(646.161)
646.161
-

11.544.591.343

Owners of the parent

646.161

Non-controlling interest

11.545.237.504

Total

TOTAL PENGHASILAN
(KERUGIAN) KOMPREHENSIF

TOTAL COMPREHENSIVE

YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN

INCOME (LOSS)

KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
Total

ATTRIBUTABLE TO:
11.442.798.504
11.442.798.504

(37.901.716)
(37.901.716)

980.995
(980.995)
-

11.405.877.783
(980.995)
11.404.896.788

Owners of the parent
Non-controlling interest
Total
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BUSINESS
COMBINATION
CONTROL (Continued)

UNDER

COMMON

31/12/2015
Perusahaan/
The Company
Rp

Entitas anak/
Subsidiary
Rp

Penyesuaian/
Adjustment
Rp

Setelah
disajikan kembali/
As restated
Rp

ASET

ASSETS

ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Persediaan

CURRENT ASSETS
382.235.770

576.861.778

-

959.097.548

Cash on hand and in banks

18.799.972.786
195.504.500

2.437.787.165

-

21.237.759.951

Trade receivables

2.500.000

-

198.004.500

3.419.127.210

Other receivables

679.020.504

-

4.098.147.714

Biaya dibayar di muka

Inventories
Prepaid expenses

dan uang muka

111.040.306

Total aset lancar

22.907.880.572

-

-

111.040.306

3.696.169.447

-

26.604.050.019

9.635.417

293.661.494

-

303.296.911

Fixed assets

Aset pajak tangguhan

106.132.190

93.119.846

-

199.252.036

Deferred tax assets

Total aset tidak lancar

115.767.607

386.781.340

-

502.548.947

Total non-current assets

23.023.648.179

4.082.950.787

-

27.106.598.966

TOTAL ASSETS

ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap

TOTAL ASET

LIABILITIES AND EQUITY

(DEFISIENSI MODAL)

(CAPITAL DEFICIENCY)

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang lain-lain
Beban akrual

Total current assets
NON-CURRENT ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS

Utang usaha

and advances

CURRENT LIABILITIES
8.783.811.216
470.709.363
1.477.459.176

2.022.825.163
147.936.117

-

10.806.636.379

-

470.709.363

Trade payables
Other payables

-

1.625.395.293

Accrued expenses

Utang pajak

2.045.362.348

433.235.368

-

2.478.597.716

Taxes payables

Utang kepada pemegang saham

9.968.458.974

236.618.935

-

10.205.077.909

Due to shareholder

Total liabilitas jangka pendek

22.745.801.077

2.840.615.583

-

25.586.416.660

Total current liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG

NON-CURRENT LIABILITIES

Liabilitas imbalan
pascakerja
Total liabilitas

Post-employment benefit
424.528.758

372.764.178

-

797.292.936

23.170.329.835

3.213.379.761

-

26.383.709.596

200.000.000

1.000.000.000

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)
Modal saham
Tambahan modal disetor
Defisit

EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
-

-

(1.000.000.000)
1.000.000.000

200.000.000

Share capital

1.000.000.000

Additional paid-in capital

(346.681.656)

(130.428.974)

3.375.841

(473.734.789)

(146.681.656)

869.571.026

3.375.841

726.265.211

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemiliki entitas induk
Kepentingan non-pengendali

-

-

(3.375.841)

(3.375.841)

of the parents
Non-controlling interest
Total equity

(146.681.656)

869.571.026

-

722.889.370

TOTAL LIABILITAS

(capital deficiency)
TOTAL LIABILITIES

DAN EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL)

Deficit
Equity attributable to owners

Total ekuitas
(defisiensi modal)

liabilities
Total liabilities

AND EQUITY
23.023.648.179

4.082.950.787

-

27.106.598.966

(CAPITAL DEFICIENCY)
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UNDER

COMMON

2015
Perusahaan/
The Company
Rp
PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN

Entitas anak/
Subsidiary
Rp

Penyesuaian/
Adjustment
Rp

Setelah
disajikan kembali/
As restated
Rp

67.600.729.893

5.135.781.793

-

72.736.511.686

(55.238.481.724)

(4.546.636.628)

-

(59.785.118.352)

LABA KOTOR

12.362.248.169

589.145.165

-

12.951.393.334

Beban administrasi

(9.494.769.972)

(966.673.340)

-

(10.461.443.312)

Pendapatan bunga
Keuntungan dan kerugian lain-lain
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK

18.212.972
(49.317.402)
2.836.373.767
(882.096.388)

REVENUE
COST OF REVENUE
GROSS PROFIT
Administrative expenses

3.492.461

-

21.705.433

Interest income

175.632.821

-

126.315.419

Other gains and losses

(198.402.893)

-

2.637.970.874

PROFIT (LOSS) BEFORE TAX

67.973.919

-

(130.428.974)

-

(814.122.469)

TAX INCOME (EXPENSE)
PROFIT (LOSS)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

1.954.277.379

1.823.848.405

FOR THE YEAR

PENGHASILAN KOMPREHENSIF

OTHER COMPREHENSIVE

LAIN

INCOME
Item that will not be

Pos yang tidak akan

reclassified subsequently

direklasifikasi ke laba rugi

to profit or loss

Keuntungan aktuarial

Actuarial gain on

atas liabilitas
imbalan pascakerja
Beban pajak terkait

post-employment
4.052.554

-

-

4.052.554

(1.013.139)

-

-

(1.013.139)

benefits liabilities
Related tax expenses

Total penghasilan
komprehensif lain

Total other comprehensive
3.039.415

-

-

3.039.415

income

TOTAL PENGHASILAN
(KERUGIAN) KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN

5.

TOTAL COMPREHENSIVE
INCOME (LOSS)
1.957.316.794

(130.428.974)

KAS DAN BANK

Kas

5.

-

1.826.887.820

CASH ON HAND AND IN BANKS

30/11/2017

31/12/2016*)

31/12/2015*)

31/12/2014

Rp

Rp

Rp

Rp

509.267.021

105.753.672

74.743.101

17.271.615

Bank
Bank Mandiri
Jawa Barat dan Banten

2.615.002.880

600.474.704

75.294.126

4.593.148

Bank Mandiri
Bank Pembangunan Daerah

470.999.092

259.136.594

156.826.562

620.847.840

29.851.948

28.874.126

20.350.622

724.287

Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Utara

Cash on hand
Cash in banks

Bank Pembangunan Daerah
Bank Negara Indonesia

FOR THE YEAR

Jawa Barat dan Banten
Bank Negara Indonesia
Bank Pembangunan Daerah

27.068.057

26.752.479

-

-

Bank Danamon Indonesia

19.082.808

19.498.516

-

-

Bank Danamon Indonesia

Bank Rakyat Indonesia

14.113.860

149.780.912

629.811.477

11.919.934

Bank Rakyat Indonesia

1.670.000

-

-

-

Bank Central Asia

650.747

1.066.616

2.071.660

-

Bank Syariah Mandiri
Sub-total

Bank Central Asia
Bank Syariah Mandiri
Sub-total
Total
*) Disajikan kembali - Catatan 4

3.178.439.392

1.085.583.947

884.354.447

638.085.209

3.687.706.413

1.191.337.619

959.097.548

655.356.824

Sumatera Utara

Total
*) As restated - Note 4
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5.

6.

KAS DAN BANK (Lanjutan)

PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 – Unaudited)
AND FOR YEARS ENDED
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5.

CASH ON HAND AND IN BANKS (Continued)

Kas dan bank seluruhnya didenominasi dalam
Rupiah.

All cash on hand and in banks are denominated in
Rupiah currency.

Semua rekening bank ditempatkan pada pihak
ketiga.

All bank accounts are placed in third parties.

Nilai tercatat bank mendekati nilai wajarnya.

The carrying value of cash in banks approximates
their fair value.

PIUTANG USAHA

6.
30/11/2017
Rp

31/12/2016*)
Rp

TRADE RECEIVABLES

31/12/2015*)
Rp

31/12/2014
Rp

Berdasarkan pelanggan
Pihak ketiga
BPJS Kesehatan
PT Perkebunan Nusantara III
PT Prudential Life Assurance
Lainnya (masing-masing
di bawah 5% dari total)

43.194.302.323
-

19.752.126.065
-

17.630.124.410
-

2.202.967.209
390.187.871

6.063.839.628

4.001.952.326

3.607.635.541

1.457.155.449

Total

49.258.141.951

23.754.078.391

21.237.759.951

4.050.310.529

By debtors
Third parties
BPJS Kesehatan
PT Perkebunan Nusantara III
PT Prudential Life Assurance
Others (each below 5% of total)

*) Disajikan kembali - Catatan 4

Total
*) As restated - Note 4

Piutang usaha didenominasi seluruhnya dalam
Rupiah.

All trade receivables denominated in Rupiah
currency.

Nilai tercatat piutang usaha yang diklasifikasi
sebagai pinjaman diterima dan piutang mendekati
nilai wajarnya terkait dengan sifat jangka pendek
piutang tersebut.

The carrying value of trade receivables classified
as loans and receivables approximates their fair
value due to the short-term nature of such
receivables.

Jangka waktu rata-rata kredit pendapatan adalah
30 hari. Analisa umur piutang ini adalah sebagai
berikut:

The average credit period on the revenue is
30 days. The aging analysis of these receivables is
as follows:

30/11/2017
Rp

31/12/2016*)
Rp

31/12/2015*)
Rp

Belum jatuh tempo
Sudah jatuh tempo
1 - 60 hari
61 - 120 hari
121 - 180 hari
>180 hari

32.254.035.453

19.420.096.997

17.582.995.998

306.635.515

14.225.899.682
1.311.770.774
806.020.409
660.415.633

3.021.207.686
571.738.548
672.529.019
68.506.141

2.454.668.193
701.546.725
336.184.575
162.364.460

2.892.792.488
808.523.488
42.359.038

Total

49.258.141.951

23.754.078.391

21.237.759.951

4.050.310.529

*) Disajikan kembali - Catatan 4

Pada tanggal 30 November 2017, piutang usaha
sebesar Rp 17.004.106.498 (31 Desember 2016:
Rp 4.333.981.394,
31
Desember
2015:
Rp 3.654.763.953
dan
31
Desember 2014:
Rp 3.743.675.014) telah jatuh tempo tetapi tidak
mengalami penurunan nilai terkait dengan tidak
terdapat riwayat gagal bayar pelanggan tersebut.
Berdasarkan penelaahan atas status individu
piutang pada akhir periode, manajemen Grup
memutuskan bahwa tidak terdapat perubahan
signifikan terhadap kualitas kredit dan semua
piutang usaha dapat tertagih sehingga penyisihan
penurunan nilai piutang tidak dibentuk.

31/12/2014
Rp
Not yet due
Past due
1 - 60 days
61 - 120 days
121 - 180 days
> 180 days
Total
*) As restated - Note 4

As of 30 November 2017, trade receivables
of Rp 17,004,106,498 (31 December 2016:
Rp 4,333,981,394,
31
December
2015:
Rp 3,654,763,953
and 31 December 2014:
Rp 3,743,675,014) were past due but not impaired
relate to the customers with no default history.
Based on the review of the status of the individual
receivables at the end of reporting period, the
Group’s management determined that there was
no significant change in the credit quality and all
trade receivables are collectible, accordingly,
allowance for impairment losses was not provided.
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6.

PIUTANG USAHA (Lanjutan)

PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 – Unaudited)
AND FOR YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
6.

Grup tidak memiliki jaminan atas saldo-saldo
piutang usaha ini.
7.

8.

PIUTANG / UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM

TRADE RECEIVABLES (Continued)
The Group does not hold any collateral over these
balances.

7.

DUE FROM / DUE TO SHAREHOLDER

Piutang kepada dr I Nyoman Ehrich Lister
merupakan pemberian pinjaman sementara dan
biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh
Grup.

Due from dr I Nyoman Ehrich Lister comprise of
temporary loan and expenses paid in advance by
the Group.

Utang kepada dr I Nyoman Ehrich Lister merupakan
pinjaman yang diterima, sewa aset tetap yang
dibebankan dan biaya lainnya yang dibayarkan
terlebih dahulu oleh dr I Nyoman Ehrich Lister.

Due to dr I Nyoman Ehrich Lister comprise of loan
received, rent of fixed assets charged to the
Group and other expenses paid in advance by
dr I Nyoman Ehrich Lister.

Seluruh piutang/utang didenominasi dalam Rupiah.
Piutang/utang kepada pemegang saham ini tidak
dikenakan bunga, tanpa jaminan dan jangka waktu
pengembalian yang pasti. Pada tanggal pelaporan,
piutang dan utang diperjumpakan berdasarkan
perjanjian antara Perusahaan dan entitas anak
dengan dr I Nyoman Ehrich Lister.

All receivables/payables are denominated in
Rupiah. Due from/due to shareholder are noninterest bearing, unsecured and have no fixed
term of payment. As of reporting periods,
receivables and payables are set-off based on
agreements between the Company and subsidiary
with dr I Nyoman Ehrich Lister.

Nilai tercatat piutang/utang kepada pemegang
saham mendekati nilai wajarnya terkait dengan
sifat jangka pendek piutang/utang tersebut.

The carrying value of due from/due to shareholder
approximates their fair value due to the shortterm nature of such receivables/payables.

PERSEDIAAN

8.

INVENTORIES

30/11/2017
Rp

31/12/2016*)
Rp

31/12/2015*)
Rp

31/12/2014
Rp

Obat-obatan
Alat kesehatan
Lain-lain

1.955.827.609
5.323.700.231
1.093.451.399

2.297.035.548
3.147.822.987
340.314.590

1.855.113.703
1.937.737.104
305.296.907

749.502.753
1.002.076.880
-

Total

8.372.979.239

5.785.173.125

4.098.147.714

1.751.579.633

*) Disajikan kembali - Catatan 4

Drugs
Medical instruments
Others
Total
*) As restated - Note 4

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban
pokok pendapatan untuk periode sebelas bulan
yang berakhir 30 November 2017 sebesar
Rp 35.635.820.744 (2016: Rp 30.964.658.408, 2015:
Rp 17.013.416.643 dan 2014: Rp 4.145.416.760)
(Catatan 18).

The amount of inventories charged to cost of
revenue for the eleven-month period ended
30 November 2017 amounted to Rp 35,635,820,744
(2016: Rp 30,964,658,408, 2015: Rp 17,013,416,643
and 2014: Rp 4,145,416,760) (Note 18).

Berdasarkan hasil penelaahan kondisi fisik dari
persediaan pada akhir tahun, manajemen
berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan
nilai persediaan.

Based on the review of physical condition of the
inventories, the management believes there is no
indication of impairment of inventories.

Tidak terdapat persediaan yang dijadikan jaminan.

There are no inventories pledged as collateral.

Pada tanggal 30 November 2017, persediaan telah
diasuransikan terhadap risiko kebakaran dengan
jumlah pertanggungan Rp 3 miliar. Manajemen
sedang mengevaluasi nilai pertanggungan yang
memadai untuk menutup kemungkinan kerugian
atas aset yang dipertanggungkan (Catatan 27).

As of 30 November 2017, inventories are insured
against fire with total coverage amounting to
Rp 3 billion. Management is evaluating the
adequacy of insurance coverage for covering
possible losses on the assets insured (Note 27).
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PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
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ASET TETAP

9.

Aset tetap merupakan aset tetap pemilikan
langsung dengan rincian sebagai berikut:

FIXED ASSETS
Fixed assets consist of direct acquisitions of assets
as follows:

Penambahan dari

Biaya perolehan
Tanah
Bangunan
Kendaraan
Peralatan medis
Peralatan kantor
Perabot dan
perlengkapan
Sarana dan
prasarana
Aset tetap dalam
pembangunan
Total
Akumulasi
penyusutan
Bangunan
Kendaraan
Peralatan medis
Peralatan kantor
Perabot dan
perlengkapan
Sarana dan
prasarana
Total
Nilai tercatat

01/01/2017
Rp
1.056.720.686
212.103.141

17.056.000.000
20.745.000.000
1.749.665.097
305.801.940

31.305.600.000
48.125.000.000
864.708.000
38.566.010.000
931.625.000

-

3.610.632.340
-

48.361.600.000
72.480.632.340
864.708.000
41.372.395.783
1.449.530.081

901.816.300

728.152.400

3.142.826.000

-

-

4.772.794.700

3.000.000

-

2.949.481.000

-

-

2.952.481.000

2.537.947.850

22.151.551.586

55.486.750.000

-

4.711.587.977

62.736.171.023

181.372.000.000

-

Total

Nilai tercatat

Reklasifikasi/
Reclassification
Rp

30/11/2017
Rp

(3.610.632.340)
-

76.565.617.096
248.819.759.000

354.954.017
16.193.601
1.991.149.448
331.262.512

-

-

-

354.954.017
16.193.601
2.148.012.731
365.027.272

137.991.303

485.806.919

-

-

-

623.798.222

2.187.500

65.726.887

-

-

-

67.914.387

330.806.846

3.245.093.384

-

-

-

3.575.900.230

4.380.781.131

245.243.858.770

Penambahan dari
inbreng/
Additions from
inbreng
Rp

Penambahan/
Additions
Rp

Pengurangan/
Deduction
Rp

Reklasifikasi/
Reclassification
Rp

Acquisition cost
Land
Building
Vehicles
Medical equipments
Office equipments
Furnitures and
fixtures
Facilities and
infrastructure
Construction in
progress
Total
Accumulated
depreciation
Building
Vehicles
Medical equipments
Office equipments
Furnitures and
fixtures
Facilities and
infrastructure
Total
Net carrying amount

31/12/2016*)
Rp

242.675.069
41.472.141

814.045.617
170.631.000

-

-

-

28.769.375

873.046.925

-

-

-

3.000.000

-

-

-

-

-

2.537.947.850

-

-

-

Acquisition cost
1.056.720.686 Medical equipments
212.103.141
Office equipments
Furnitures and
901.816.300
fixtures
Facilities and
3.000.000
infrastructure
Construction in
2.537.947.850
progress

315.916.585

4.395.671.392

-

-

-

4.711.587.977

Akumulasi
penyusutan
Peralatan medis
Peralatan kantor
Perabot dan
perlengkapan
Sarana dan
prasarana
Total

Pengurangan/
Deduction
Rp

156.863.283
33.764.760

01/01/2016*)
Rp
Biaya perolehan
Peralatan medis
Peralatan kantor
Perabot dan
perlengkapan
Sarana dan
prasarana
Aset tetap dalam
pembangunan

inbreng/
Additions from
inbreng
Rp

Penambahan/
Additions
Rp

5.065.274
1.031.125

151.798.009
32.733.635

-

-

-

156.863.283
33.764.760

5.085.775

132.905.528

-

-

-

137.991.303

1.437.500

750.000

-

12.619.674

318.187.172

-

--

--

330.806.846

303.296.911

*) Disajikan kembali - Catatan 4

2.187.500

4.380.781.131

Total
Accumulated
depreciation
Medical equipments
Office equipments
Furnitures and
fixtures
Facilities and
infrastructure
Total
Net carrying amount
*) As restated - Note 4
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ASET TETAP (Lanjutan)

9.

FIXED ASSETS (Continued)

Penambahan/

Pengurangan/

01/01/2015

Additions

Deduction

31/12/2015*)

Rp

Rp

Rp

Rp

Biaya perolehan

Acquisition cost

Peralatan medis

-

242.675.069

-

242.675.069

-

41.472.141

-

41.472.141

Office equipments

12.500.000

16.269.375

-

28.769.375

Furnitures and fixtures

Peralatan kantor
Perabot dan perlengkapan
Sarana dan prasarana

Medical equipments

3.000.000

-

-

3.000.000

Facilities and infrastructure

15.500.000

300.416.585

-

315.916.585

Total

Peralatan medis

-

5.065.274

-

5.065.274

Peralatan kantor

-

1.031.125

-

1.031.125

Office equipments

1.302.083

3.783.692

-

5.085.775

Furnitures and fixtures

687.500

750.000

-

1.437.500

Facilities and infrastructure

1.989.583

10.630.091

-

12.619.674

Total

Total
Akumulasi penyusutan

Accumulated depreciation

Perabot dan perlengkapan
Sarana dan prasarana
Total
Nilai tercatat

13.510.417

Medical equipments

303.296.911

Net carrying amount

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4

Penambahan/

Pengurangan/

01/01/2014

Additions

Deduction

31/12/2014

Rp

Rp

Rp

Rp

Biaya perolehan

Acquisition cost

Perabot dan perlengkapan

-

12.500.000

-

12.500.000

Furnitures and fixtures
Facilities and infrastructure

Sarana dan prasarana

-

3.000.000

-

3.000.000

Total

-

15.500.000

-

15.500.000

Total

Akumulasi penyusutan

Accumulated depreciation

Perabot dan perlengkapan

-

1.302.083

-

1.302.083

Furnitures and fixtures

Sarana dan prasarana

-

687.500

-

687.500

Facilities and infrastructure

Total

-

1.989.583

-

Nilai tercatat

-

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:
(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
(Tidak diaudit/
2017
Unaudited )
Rp
Rp
Beban pokok pendapatan
(Catatan 18)
Beban administrasi
(Catatan 19)
Total

1.989.583

Total

13.510.417

Depreciation
following:

2016*)
Rp

expense

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

Net carrying amount

was

allocated

to

the

2014
Rp

2.362.297.066

176.189.084

151.798.009

5.065.274

-

882.796.318

98.505.154

166.389.163

5.564.817

1.989.583

Cost of revenue
(Note 18)
Administrative expenses
(Note 19)

3.245.093.384

274.694.238

318.187.172

10.630.091

1.989.583

Total

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4
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9.

ASET TETAP (Lanjutan)
Penambahan aset tetap Grup pada tahun 2017
termasuk :
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9.

FIXED ASSETS (Continued)
The addition of the Group’s fixed assets in 2017
included :

•

Pemasukan ke dalam Perusahaan (inbreng)
atas 10 bidang tanah seluas 9.783 m2 dan
bangunan seluas 37.677 m2 yang terletak
di Medan dengan nilai wajar sebesar
Rp 134.917.350.000 dan inbreng peralatan
dengan nilai wajar sebesar Rp 46.454.650.000,
atau jumlah keseluruhan menjadi sebesar
Rp 181.372.000.000 dari dr I Nyoman Ehrich
Lister. Nilai wajar tanah dan bangunan serta
peralatan Grup ditentukan berdasarkan laporan
penilaian aset
No. 170807.002/SSR/SRA/RP/OR dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP)
Suwendho
Rinaldy
&
Rekan,
penilai
independen, tanggal 7 Agustus 2017 yang
ditandatangani oleh Ocky Rinaldy, MAPPI
(Cert). Penilaian ini mengacu kepada Standar
Penilaian Indonesia (SPI) 2015 – SPI 101 – Nilai
pasar sebagai dasar penilaian. Nilai wajar
tanah dan bangunan serta peralatan ditentukan
berdasarkan kombinasi pendekatan biaya dan
pendekatan pasar.

•

Inclusion into the Company (inbreng) of
10 plots of land with total area of 9,783 m2
and buildings with total area of 37,677 m2
located in Medan with the fair value of
Rp 134,917,350,000 and inbreng of equipment
with the fair value of Rp 46,454,650,000, or
the aggregate amount of Rp 181,372.000.000
from dr I Nyoman Ehrich Lister. The fair value
of land and buildings and equipment of the
Group are determined based on the asset
valuation report No. 170807.002/SSR/SRA/RP/OR of Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP)
Suwendho Rinaldy & Rekan, an independent
valuer, dated 7 August 2017 signed by Ocky
Rinaldy, MAPPI (Cert). The valuation conforms
to Indonesian Valuation Standards (SPI) 2015 –
SPI 101 – Market value as
the basis of
assessment. The fair value of land and building
and equipment are determined based on a
combination of cost approach and market
approach.

•

Pada tanggal 30 November 2017, nilai inbreng
aset tetap dicatat sebesar Rp 181.172.000.000
sebagai modal ditempatkan dan disetor
(Catatan 14) dan tambahan modal disetor
sebesar Rp 200.000.000 (Catatan 15) terkait
dengan terdapat kesalahan pemasukan nilai
inbreng. Kesalahan tersebut telah diperbaiki
dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perusahaan dalam akta No. 2
tanggal 6 Desember 2017 dari Susanto, SH,
M.Kn, notaris di Kabupaten Deli Serdang
(Catatan 27).

•

On 30 November 2017, the value of inbreng of
fixed
assets
recorded
amounting
to
Rp 181,172,000,000 as issued and paid-up
capital (Note 14) and additional paid-in capital
amounting
Rp 200,000,000
(Note
15)
associated with the incorrect entry of
inbreng’s value. This error has been corrected
in Minute of Extraordinary General Meeting of
Company’s Shareholders in deed No. 2 dated
6 December 2017 of Susanto, SH., M.Kn, a
notary in Kabupaten Deli Serdang District
(Note 27).

•

Pembelian tanah seluas 12.174 m2 dan
bangunan seluas 12.132 m2 yang terletak di
Jambi
oleh
entitas
anak
sebesar
Rp 37.636.000.000 dari dr I Nyoman Ehrich
Lister, pihak berelasi (Catatan 22). Nilai wajar
tanah
dan
bangunan
serta
peralatan
Grup ditentukan berdasarkan laporan penilaian
aset No. 170807.002/SSR/SR-A/RP/OR dari
Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) Suwendho
Rinaldy & Rekan, penilai independen, tanggal
7 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ocky
Rinaldy, MAPPI (Cert). Penilaian ini mengacu
kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015 –
SPI 101 – Nilai pasar sebagai dasar penilaian.
Nilai wajar tanah dan bangunan serta
peralatan ditentukan berdasarkan kombinasi
pendekatan biaya dan pendekatan pasar.

•

The purchase of land with area of 12,174 m2
and building with area of 12,132 m2 located in
Jambi by the subsidiary amounting to
Rp 37,636,000,000 from dr I Nyoman Ehrich
Lister, a related party (Note 22). The fair
value of land and building and equipment of
the Group are determined based on the asset
valuation report No. 170807.002/SSR/SRA/RP/OR of Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP)
Suwendho Rinaldy & Rekan, an independent
valuer, dated 7 August 2017 signed by Ocky
Rinaldy, MAPPI (Cert). The valuation conforms
to Indonesian Valuation Standards (SPI) 2015 –
SPI 101 – Market value as
the basis of
assessment. The fair value of land and building
and equipment are determined based on a
combination of cost approach and market
approach.
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9.

ASET TETAP (Lanjutan)

PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 – Unaudited)
AND FOR YEARS ENDED
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9.

FIXED ASSETS (Continued)

Grup memiliki beberapa bidang tanah seluas
21.957 m2 yang terletak di Medan dan Jambi
dengan hak legal masih dalam proses pengurusan
balik nama menjadi atas nama Perusahaan.

The Group owns several parcels of land with total
area of 21,975 m2 located at Medan and Jambi
with legal rights in the process of transfer of title
under the Company’s name.

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak
terdapat masalah dengan pengurusan HGB karena
seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung
dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Group’s management believes that there will
be no difficulty in the handling of HGB since all
the land were acquired legally and supported by
sufficient evidence of ownership.

Aset tetap dalam pembangunan merupakan
pengembangan bangunan dan isinya dalam rangka
ekspansi Grup. Pada akhir periode pelaporan
persentase penyelesaian dari aset tetap dalam
pembangunan berkisar 70% sampai 90% (2016: 65%
sampai 70%). Tidak ada hambatan yang dialami
Grup dalam rangka proses penyelesaian aset tetap
dalam
pembangunan.
Aset
tetap
dalam
pembangunan diperkirakan seluruhnya selesai pada
Juni 2018 (2016: Juni 2017). Berikut rincian dari
aset tetap dalam pembangunan:

Fixed assets under construction represents the
development of building and its content for
business expansion of the Group. At the end
reporting period, the construction in progress has
percentage of completion ranging from 70% to 90%
(2016: 65% to 70%). There are no barriers
experienced by the Group to process the
completion of fixed assets under construction. All
fixed assets under construction is estimated to be
completed on June 2018 (2016: June 2017). The
following is details of construction in progress:

30/11/2017
Rp

31/12/2016*)
Rp

Bangunan
Perabot dan perlengkapan
Sarana dan prasarana

68.624.920.137
6.721.255.959
1.219.441.000

2.537.947.850
-

Building
Furnitures and fixtures
Facilities and infrastructure

Total

76.565.617.096

2.537.947.850

Total

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4

Tidak terdapat kapitalisasi biaya pinjaman pada
aset tetap dalam pembangunan dan tidak terdapat
aset tetap yang tidak digunakan sementara dan
dihentikan dari penggunaan aktif.

There is no capitalized borrowing cost in
construction in progress and there is no fixed
assets that temporary unused and discontinued
from active use.

Seluruh aset tetap tidak digunakan sebagai jaminan
pinjaman.

All of fixed asset are not used as collateral of
loans.

Pada tanggal 30 November 2017, aset tetap Grup
telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan
sebesar Rp 97 miliar (31 Desember 2016: Rp 97
miliar) terhadap resiko kebakaran,
dengan
PT Sompo Insurance Indonesia, pihak ketiga. Pada
tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, aset tetap
Grup tidak diasuransikan. Manajemen sedang
mengevaluasi nilai pertanggungan yang memadai
untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset
tetap (Catatan 27).

As of 30 November 2017, the Group’s fixed assets
were insured amounting to Rp 97 billion
(31 December 2016: Rp 97 billion) against risk of
fire, through PT Sompo Insurance Indonesia, third
party. As of 31 December 2015 and 2014, the
Group’s fixed assets were not
insured.
Management is evaluating
the adequacy of
insurance coverage for covering possible losses on
the fixed assets (Note 27).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat
penurunan nilai atas aset tetap tersebut pada akhir
periode pelaporan.

Management believes that there is no impairment
in value of fixed assets at the end of reporting
period.
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10. UTANG USAHA

10. TRADE PAYABLES
31/11/2017
Rp

Berdasarkan pemasok
Pihak ketiga
Pemasok
PT Anugrah Argon Medica
PT Enseval Putera
Megatrading Tbk
PT Bernofarm
Pharmaceutical
PT Urogen Advanced
Solutions
PT Mulia Husada Jaya
PT Seltech Utama Mandiri
PT Petan Daya Medica
Lainnya (masing-masing
di bawah 5% dari total)
Dokter
Total

31/12/2016*)
Rp

31/12/2015*)
Rp

31/12/2014
Rp

1.826.922.124

592.066.279

1.159.559.619

-

1.133.735.361

-

-

-

985.633.555

-

-

-

-

700.000.000
-

700.000.000
-

8.210.312.500
1.020.000.000
657.640.000

12.188.116.224
9.648.015.471

6.896.982.983
4.833.443.720

6.135.923.353
2.811.153.407

2.228.629.852
560.876.843

25.782.422.735

13.022.492.982

10.806.636.379

12.677.459.195

By creditors
Third parties
Suppliers
PT Anugrah Argon Medica
PT Enseval Putera
Megatrading Tbk
PT Bernofarm
Pharmaceutical
PT Urogen Advanced
Solutions
PT Mulia Husada Jaya
PT Seltech Utama Mandiri
PT Petan Daya Medica
Others (each below
5% of total)
Doctor

*) Disajikan kembali - Catatan 4

Total
*) As restated - Note 4

Seluruh utang usaha didenominasi dalam Rupiah.

All trade payables are denominated in Rupiah.

Nilai tercatat utang usaha yang diklasifikasi sebagai
liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya
karena sifat jangka pendek utang tersebut.

The carrying value of trade payables classified as
financial liabilities measured at amortised cost
approximates fair value due to the short-term
nature of such payables.

Utang usaha kepada pemasok merupakan liabilitas
kepada
perusahaan
farmasi
dan
penyedia
perlengkapan atau peralatan medis. Seluruh utang
usaha tidak dijamin.

The trade payables to suppliers represent
liabilities to the pharmaceutical companies and
provider of medical supplies or equipment. All
trade payables are unsecured.

Secara umum, term of payment yang disepakati
dalam perjanjian antara Grup dengan pemasok dan
dokter rata-rata berkisar antara 30 hingga 45 hari.

Generally, the term of payment agreed in the
agreement between the Group with the supplier
and doctor ranges from 30 to 45 days on average.

11. BEBAN AKRUAL

11. ACCRUED EXPENSES
31/11/2017
Rp

31/12/2016*)
Rp

31/12/2015*)
Rp

31/12/2014
Rp

Gaji
Jasa profesional
Air dan listrik
Lain-lain

1.180.828.286
925.290.000
413.830.000
11.001.508

980.881.361
600.000.000
238.935.054
3.364.016

1.084.806.151
300.000.000
217.653.025
22.936.117

830.952.183
106.786.429

Total

2.530.949.794

1.823.180.431

1.625.395.293

937.738.612

*) Disajikan kembali - Catatan 4

Seluruh beban akrual didenominasi dalam Rupiah.
Berkenaan dengan sifat jangka pendek, nilai
tercatat beban akrual mendekati nilai wajarnya.

Salaries
Professional fee
Water and electricity
Others
Total
*) As restated - Note 4

All accrued expenses are denominated in Rupiah.
Due to its short-term nature, the carrying amounts
of the accrued expenses approximate their fair
values.
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12. PERPAJAKAN
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12. TAXATION

Utang pajak

a.
30/11/2017
Rp

Pajak kini
Pasal 29
Perusahaan
Entitas anak
Pajak penghasilan
Pasal 4 ayat 2
Pasal 21
Pasal 23
Pajak Pertambahan Nilai
Total

31/12/2016*)
Rp

Taxes payable

31/12/2015*)
Rp

31/12/2014
Rp

10.942.831.750
1.025.548.308

4.461.477.500
137.391.433

350.998.750
25.145.927

-

3.355.681.820
2.939.866.599
8.072.410
1.938.877.600

2.118.181.818
1.431.169.803
-

909.090.909
1.193.362.130
-

148.331.181
-

Current tax
Article 29
The Company
Subsidiary
Income tax
Article 4 (2)
Article 21
Article 23
Value Added Tax

20.210.878.487

8.148.220.554

2.478.597.716

148.331.181

Total

*) Disajikan kembali - Catatan 4

b.

*) As restated - Note 4

Pajak penghasilan

b.

Penghasilan (beban) pajak Grup terdiri dari
sebagai berikut:
(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
(Tidak diaudit/
2017
Unaudited )
Rp
Rp

Income tax
Tax income (expense) of the Group consists of
the following:

2016*)
Rp

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

2014
Rp

Pajak kini
Pajak tangguhan

7.369.511.125
(738.795.486)

3.729.239.540
(188.761.508)

4.222.724.256
(205.960.482)

376.144.677
437.977.792

(638.242.966)

Current tax
Deferred tax

Penghasilan (beban)
pajak

6.630.715.639

3.540.478.032

4.016.763.774

814.122.469

(638.242.966)

Tax income
(expense)

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4

Pajak kini

Current tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak
yang disajikan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian
dengan laba (rugi) kena pajak Perusahaan
adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit (loss) before tax
in the consolidated statement of profit or loss
and other comprehensive income and the
taxable income (tax loss) of the Company, are
as follows:
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12. TAXATION (Continued)

Pajak penghasilan (Lanjutan)

b.

(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
(Tidak diaudit/
2017
Unaudited )
Rp
Rp
Laba (rugi) konsolidasian
sebelum pajak
26.265.464.068

2016*)
Rp

Income tax (Continued)

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

13.699.117.195

15.562.001.278

2.637.970.874

2014
Rp

(2.942.241.416)

Laba (rugi) sebelum
pajak - entitas anak

3.251.754.925

187.761.789

78.465.142

Laba (rugi) sebelum
pajak - Perusahaan

23.013.709.143

13.511.355.406

15.483.536.136

2.836.373.767

Perbedaan temporer
Penyusutan

1.711.444.306

-

-

-

-

866.093.433

539.788.530

588.860.214

303.386.545

125.194.767

(182.580.804)

(82.217.529)

(131.535.241)

(18.212.972)

Imbalan pascakerja
Penghasilan bunga
yang telah dikenakan
pajak penghasilan final
Beban yang tidak dapat
diperhitungkan
Jamuan dan
sumbangan
Lain-lain
Laba (rugi)
pajak sebelum
kompensasi rugi pajak
tahun sebelumnya

442.894.464
73.856.529

464.191.273
36.863.360

25.925.417.071

14.410.685.434

16.441.915.742

-

-

-

25.925.417.071

14.410.685.434

16.441.915.742

Kompensasi rugi pajak
tahun sebelumnya
Laba (rugi) pajak
Perusahaan

404.895.668
36.863.360

(198.402.893)

Consolidated profit (loss)
before tax
Profit (loss) before
tax of the subsidiary

-

Profit (loss) before
tax of the Company

(2.942.241.416)

Temporary differences
Depreciation
Post-employment
benefits

Interest income subjected
(9.625.504)
to final income tax

638.559.799
71.665.140

Non-deductible expenses
Entertainment and
398.895.057
donations
Others

3.831.772.279

Taxable profit (loss)
before tax loss
compensation from
prior year

(2.427.777.096)

(2.427.777.096)
1.403.995.183

Tax loss compensation
from prior year

-

Taxable profit (loss) of
the Company

(2.427.777.096)

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4

Berikut ini perhitungan beban pajak kini dan
utang pajak penghasilan Grup:
(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
(Tidak diaudit/
2017
Unaudited )
Rp
Rp
Beban pajak kini
dengan tarif yang
berlaku (25%)
Perusahaan
Beban pajak kini dengan
tarif yang berlaku
sesuai dengan
pasal 31 E
Entitas anak
Utang pajak penghasilan

6.481.354.250

3.602.671.250

Following the Group’s computation of tax
expenses and income tax payable:

2016*)
Rp

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

4.110.478.750

350.998.750

888.156.875

126.568.290

112.245.506

25.145.927

7.369.511.125

3.729.239.540

4.222.724.256

376.144.677

*) Disajikan kembali - Catatan 4

Laba pajak (rugi pajak) dan utang pajak kini
Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2016, 2015 dan 2014, telah sesuai
dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
dan Pembetulan SPT yang disampaikan ke
Kantor Pelayanan Pajak (Catatan 27).

2014
Rp
Current tax expenses
at prevailing tax
rate (25%)
The Company
Current tax expenses
at prevailing tax rate
in accordancewith
Article 31 E
Subsidiary
-

Income tax payables
*) As restated - Note 4

Taxable income (tax loss) and current tax
payable of the Company for the years ended
31 December 2016, 2015 and 2014, are
consistent with the annual tax returns (SPT)
and the correction of SPT submitted to the Tax
Service Office (Note 27).
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12. TAXATION (Continued)

Pajak penghasilan (Lanjutan)

b. Income tax (Continued)

Pajak tangguhan

Deferred tax

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup
adalah sebagai berikut:

The Group’s deferred tax assets (liability) are
as follows:
Dikreditkan
ke penghasilan
komprehensif
lain/

Dikreditkan

Aset tetap

Credited to

ke laba rugi/

other

Credited to

comprehensive

01/01/2017

profit and loss

income

Rp

Rp

Rp

(498.393)

434.807.332

30/11/2017
Rp
-

434.308.939

Liabilitas imbalan

Fixed assets
Pots-employment benefits

pascakerja
Total

452.491.149

303.988.154

115.362.536

871.841.839

451.992.756

738.795.486

115.362.536

1.306.150.778

liabilities
Total

Dikreditkan
ke penghasilan
Dikreditkan

komprehensif

(Dibebankan)

lain/

ke laba rugi/

Credited to

Credited

other

(Charged) to

comprehensive

01/01/2016*)

profit and loss

income

Rp

Rp

Rp

Aset tetap

(71.199)

(427.194)

31/12/2016*)
Rp
-

(498.393)

Liabilitas imbalan
pascakerja
Total

Fixed assets
Post-employment benefits

199.323.235

206.387.676

46.780.238

452.491.149

199.252.036

205.960.482

46.780.238

451.992.756

*) Disajikan kembali - Catatan 4

liabilities
Total
*) As restated - Note 4

Dibebankan
ke penghasilan
Dikreditkan

komprehensif

(Dibebankan)

lain/

ke laba rugi/

Charged to

Credited

other

(Charged) to

comprehensive

01/01/2015

profit and loss

income

Rp

Rp

Rp

Rugi pajak

606.944.274

(606.944.274)

Aset tetap

-

(71.199)

31/12/2015*)
Rp
-

(71.199)

Liabilitas imbalan
pascakerja
Total
*) Disajikan kembali - Catatan 4

Tax loss
Fixed assets
Post-employment benefits

31.298.692

169.037.681

(1.013.139)

199.323.235

638.242.966

(437.977.792)

(1.013.139)

199.252.036

liabilities
Total
*) As restated - Note 4
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12. PERPAJAKAN (Lanjutan)
b.

12. TAXATION (Continued)

Pajak penghasilan (Lanjutan)

b. Income tax (Continued)
Dibebankan
ke penghasilan
komprehensif
lain/
Dikreditkan

Charged to

ke laba rugi/

other

Credited to

comprehensive

01/01/2014

profit and loss

income

31/12/2014

Rp

Rp

Rp

Rp

Rugi pajak

-

606.944.274

-

606.944.274

Tax loss

Liabilitas imbalan

Post-employment benefits

pascakerja
Total

-

31.298.692

-

31.298.692

-

638.242.966

-

638.242.966

Rekonsiliasi antara penghasilan (beban) pajak
dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum
pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah
sebagai berikut:
(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
(Tidak diaudit/
2017
Unaudited )
Rp
Rp
Laba (rugi) sebelum
pajak menurut laporan
laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain
konsolidasian
Penghasilan (beban)
pajak dengan tarif
yang berlaku (25%)

26.265.464.068

(6.566.366.017)

Pengaruh atas:
Fasilitas pengurangan
tarif sesuai pasal
31 E entitas anak
Penghasilan bunga
yang telah dikenakan
pajak final
Beban tidak dapat
diperhitungkan
Penghasilan (beban) pajak

13.699.117.195

(3.424.779.299)

Total

Reconciliation between the tax income
(expenses) and the amounts computed by
applying the effective tax rate to profit
before tax is as follows:

2016*)
Rp

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

15.562.001.278

(3.890.500.320)

2.637.970.874

(659.492.719)

2014
Rp

(2.942.241.416)

735.560.354

66.697.375

10.526.355

8.429.238

22.059.590

-

50.584.080

22.843.655

35.320.569

5.426.358

2.406.376

(181.631.077)

(149.068.743)

(170.013.261)

(182.115.698)

(99.723.764)

(6.630.715.639)

(3.540.478.032)

(4.016.763.774)

(814.122.469)

638.242.966

*) Disajikan kembali - Catatan 4

c.

liabilities

Administrasi pajak
Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang
berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam
Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung
dan membayar sendiri jumlah pajak yang
terutang. Dirjen Pajak dapat menetapkan atau
mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun
saat terutangnya pajak.

Profit (loss) before
tax per consolidated
statement of profit
or loss and other
comprehensive income
Tax income (expenses)
at prevailing
tax rate (25%)
Effects of:
Tariff reduction facility
in accordance article
31 E subsidiary
Interest income
subject to final
income tax
Non-deductible
expenses
Tax income (expense)
*) As restated - Note 4

c. Tax administration
Under the taxation laws of Indonesia,
companies within the Group which are
domiciled in Indonesia calculate and pay tax on
the basis of self assessment. The Tax Office
may assess or amend taxes within five years of
the time the tax becomes due.
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13. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

Grup membukukan imbalan pascakerja imbalan
pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang
Ketenagakerjaan
No. 13/2003.
Pada
tanggal
30 November 2017, jumlah karyawan yang berhak
atas imbalan pascakerja adalah 620 karyawan
(31 Desember 2016: 502, 31 Desember 2015: 372
dan 31 Desember 2014: 89 karyawan).

The Group provides post-employment benefits for
its qualifying employees in accordance with Labor
Law No. 13/2003. As of 30 November 2017, the
number of employees entitled to the postemployment
benefits
is
620
employees
(31 December 2016: 502, 31 December 2015: 372
and 31 December 2014: 89 employees).

Rekonsiliasi
untuk
mutasi
provisi
pascakerja adalah sebagai berikut:

Reconciliation of mutation of provision for postemployment benefits is as follows:

2017
Rp

imbalan
2016*)
Rp

2015*)
Rp

2014
Rp

Saldo awal periode

1.809.964.592

797.292.936

125.194.767

-

Balance at beginning
of the period

Biaya jasa kini
Biaya bunga

1.079.903.615
136.049.005

753.794.338
71.756.364

666.009.947
10.140.776

125.194.767
-

Current service cost
Interest cost

Termasuk dalam laba rugi
(Catatan 19)

1.215.952.620

825.550.702

676.150.723

125.194.767

Included in profit or loss
(Note 19)

(Keuntungan) kerugian akturial
yang timbul dari:
Perubahan asumsi keuangan

333.727.568

78.707.395

(13.875.637)

-

Penyesuaian atas pengalaman

127.722.573

108.413.559

9.823.083

-

Actuarial (gain) loss from:
Changes on financial
assumption
Adjustment of experience

461.450.141

187.120.954

(4.052.554)

-

Included in other
comprehensive income

3.487.367.353

1.809.964.592

125.194.767

Balance at end of the period

Termasuk dalam penghasilan
komprehensif lain
Saldo akhir periode

797.292.936

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh
aktuaris independen, PT Sienco Aktuarindo Utama
tanggal 10 Januari 2018 (31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015 laporan tanggal 10 Januari 2018
dan 31 Desember 2014: laporan tanggal 24 Juli
2017).

The cost of providing post-employment benefits is
calculated by independent actuary, PT Sienco
Aktuarindo Utama dated 10 January 2018
(31 December 2016 and 31 December 2015: report
dated 10 January 2018 and 31 December 2014:
report dated 24 July 2017).

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan
penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the
following key assumptions:

Tingkat diskonto
per tahun
Tingkat kenaikan gaji
per tahun
Tingkat kematian
Tingkat kecacatan
Tingkat pengunduran diri

2017

2016

2015

2014

7,00%

8,20%

9,00%

8,10%

8,00%
TMI 2011
10%/TMI 2011
10% per tahun hingga
usia 20 tahun, lalu
menurun secara
linier sampai 0%
pada usia 55 tahun/
10% per annum until
20 years old, then
decreasing linearly
to 0% in 55 years old

8,00%
TMI 2011
10%/TMI 2011
10% per tahun hingga
usia 20 tahun, lalu
menurun secara
linier sampai 0%
pada usia 55 tahun/
10% per annum until
20 years old, then
decreasing linearly
to 0% in 55 years old

8,00%
TMI 2011
10%/TMI 2011
10% per tahun hingga
usia 20 tahun, lalu
menurun secara
linier sampai 0%
pada usia 55 tahun/
10% per annum until
20 years old, then
decreasing linearly
to 0% in 55 years old

8,00%
TMI 2011
10%/TMI 2011
10% per tahun hingga
usia 20 tahun, lalu
menurun secara
linier sampai 0%
pada usia 55 tahun/
10% per annum until
20 years old, then
decreasing linearly
to 0% in 55 years old

Discount rate
per annum
Salary increment rate
per annum
Mortality rate
Level of disability
Resignation rate
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13. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

13. POST-EMPLOYMENT
(Continued)

Riwayat penyesuaian pengalaman adalah sebagai
berikut:
30/11/2017
Rp
Nilai kini kewajiban
imbalan pasti
Penyesuaian pengalaman
liabilitas program

31/12/2016*)
Rp

31/12/2015*)
Rp

1.809.964.592

797.292.936

127.722.573

108.413.559

9.823.083

*) Disajikan kembali - Catatan 4

Tingkat kenaikan gaji/Salary increment rate

Asumsi aktuaria/
Actuarial assumption
Tingkat diskonto/ Discount rate
Tingkat kenaikan gaji/Salary increment rate

Asumsi aktuaria/
Actuarial assumption
Tingkat diskonto/ Discount rate
Tingkat kenaikan gaji/Salary increment rate

Asumsi aktuaria/
Actuarial assumption
Tingkat diskonto/ Discount rate
Tingkat kenaikan gaji/Salary increment rate

31/12/2014
Rp
125.194.767
-

Present value of defined
benefit obligation
Experience adjustments
on plan liabilities
*) As restated - Note 4

Pengaruh nilai kewajiban imbalan pasti terhadap
perubahan yang dapat kemungkinan terjadi atas
satu asumsi aktuaria, dengan anggapan seluruh
asumsi lainnya tetap, disajikan di bawah ini:

Tingkat diskonto/ Discount rate

LIABILITIES

Historical experience adjustments are as follows:

3.487.367.353

Asumsi aktuaria/
Actuarial assumption

BENEFITS

The impact to the value of the defined benefit
obligation of a reasonably possible change to one
actuarial
assumption,
holding
all
other
assumption constant, is presented in the below:

Perubahan/
Change
(+/- 1%)
(+/- 1%)

Perubahan/
Change
(+/- 1%)
(+/- 1%)

Perubahan/
Change
(+/- 1%)
(+/- 1%)

Perubahan/
Change
(+/- 1%)
(+/- 1%)

30/11/2017
Liabilitas imbalan pascakerja/
Post-employment benefits liabilities
Kenaikan/
Penurunan/
increase
decrease
Rp
Rp
443.314.258
(551.198.465)
(552.355.954)
451.943.098
31/12/2016
Liabilitas imbalan pascakerja/
Post-employment benefits liabilities
Kenaikan/
Penurunan/
increase
decrease
Rp
Rp
208.362.007
(257.412.508)
(261.828.184)
215.130.540
31/12/2015
Liabilitas imbalan pascakerja/
Post-employment benefits liabilities
Kenaikan/
Penurunan/
increase
decrease
Rp
Rp
81.346.236
(99.628.635)
(102.260.987)
84.626.298
31/12/2014
Liabilitas imbalan pascakerja/
Post-employment benefits liabilities
Kenaikan/
Penurunan/
increase
decrease
Rp
Rp
15.080.928
(18.717.280)
(18.900.441)
15.457.377
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14. MODAL SAHAM

14. SHARE CAPITAL
30/11/2017

Nama pemegang saham/
Name of shareholders

Persentase
kepemilikan/
Percentage
of ownership
%

Jumlah saham/
Number of shares

Total modal
ditempatkan
dan disetor/
Total paid-up
capital
Rp

dr I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Gilbert Lister
Golderick Lister
Claranita Lister

181.212
40
40
40
40

99,91%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

181.212.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000

Total/Total

181.372

100,00%

181.372.000.000

Nama pemegang saham/
Name of shareholders

31/12/2016, 31/12/2015 dan/and 31/12/2014
Total modal
Persentase
ditempatkan
kepemilikan/
dan disetor/
Jumlah saham/
Percentage
Total paid-up
Number of shares
of ownership
capital
%
Rp

dr I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Gilbert Lister
Golderick Lister
Claranita Lister
Total/Total

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perusahaan dalam akta No. 7
tanggal 10 November 2017 dari Susanto, S.H.,
M.Kn., notaris di Kabupaten Deli Serdang, para
pemegang
saham
Perusahaan
menyetujui
peningkatan modal dasar Perusahaan dari 400
saham dengan nilai nominal Rp 1 juta atau Rp 400
juta menjadi 725.488 saham dengan nilai nominal
Rp 1 juta atau Rp 725.488.000.000 dan peningkatan
modal ditempatkan dan disetor dari dari 200 saham
dengan nilai nominal Rp 1 juta atau Rp 200 juta
menjadi 181.372 saham dengan nilai nominal Rp 1
juta atau Rp 181.372.000.000. Peningkatan modal
ditempatkan dan disetor dilakukan dengan
pemasukan ke dalam Perusahaan (inbreng) atas 10
bidang tanah dan bangunan dan inbreng mesin dan
peralatan
dengan
nilai
wajar
sebesar
Rp 181.172.000.000 menjadi 181.172 saham
Perusahaan atas nama dr I Nyoman Ehrich Lister
(Catatan 9).

40
40
40
40
40

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000

200

100,00%

200.000.000

Based on the Minutes of Extraordinary General
Meeting of Shareholders of the Company in
notarial deed No. 7 dated 10 November 2017 of
Susanto, S.H., M.Kn., a notary in Kabupaten Deli
Serdang, the Company's shareholders approved to
increase the authorized capital of the Company
from 400 shares with par value of Rp 1 million or
Rp 400 million to 725,488 shares with par value of
Rp 1 million or Rp 725,488,000,000 and the
increase in issued and paid up capital from 200
shares with par value of Rp 1 million or Rp 200
million to 181,372 shares at par value of Rp 1
million or Rp 181,372,000,000. The increase in
issued and paid-up capital is made by inclusion into
the Company (inbreng) of 10 plots of land and
buildings and inbreng machinery and equipment
with
the
fair
value
amounting
to
Rp 181,172,000,000 to 181,172 shares of the
Company on behalf of dr I Nyoman Ehrich Lister
(Note 9).
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14. SHARE CAPITAL (Continued)

Perubahan anggaran dasar telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan
No. AHU-00250076.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal
29 November 2017 dan telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan
dan pemberitahuan perubahan data No. AHUAH.01.03-0195823 dan No. AHU-AH.01.03-195824
masing-masing tanggal 29 November 2017.
15. TAMBAHAN MODAL DISETOR

The amendment of the articles of association has
been approved by the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia in his
Decision Letter No. AHU-00250076.AH.01.02. Tahun
2017 dated 29 November 2017 and has been
received and recorded in the Legal Entity
Administration System of the Ministry of Justice
and Human Rights of the Republic of Indonesia in
accordance with the letter of acceptance and
notification of data changes No. AHU-AH.01.030195823 and No. AHU-AH.01.03-195824 on
29 November 2017, respectively.
15. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
30/11/2017
Rp

Selisih antara jumlah imbalan

Difference between transfer benefits

yang dialihkan dan nilai tercatat

and the carrying amount of

transaksi kombinasi bisnis
entitas sepengendali (Catatan 4)

the combined business entities
2.095.756.861

Saldo nilai wajar inbreng aset tetap
(Catatan 9 dan 27)
Tambahan modal disetor

16. OBLIGASI WAJIB KONVERSI
Pada tanggal 30 November 2017, Perusahaan
menerbitkan obligasi wajib konversi sebesar
Rp 37.636.000.000 kepada dr I Nyoman Ehrich
Lister, yang digunakan untuk menyelesaikan hak
tagih obligasi wajib konversi RPJ, entitas anak,
sebesar Rp 37.636.000.000 atas pembelian tanah
dan bangunan rumah sakit milik dr I Nyoman Ehrich
Lister yang berlokasi di Jambi. Obligasi wajib
konversi ini tidak dikenakan bunga dan akan jatuh
tempo pada 30 November 2018 atau tanggal lain
yang disetujui bersama oleh para pihak. Obligasi
wajib konversi ini akan dikonversi menjadi saham
Perusahaan dengan nilai konversi Rp 1 juta per
saham atau sebesar nilai nominal saham
Perusahaan pada saat jatuh tempo. Pemegang
obligasi wajib konversi ini memiliki kemampuan dan
berhak untuk mempengaruhi imbal hasil melalui
kebijakan operasional dan keuangan Perusahaan.
Pada tanggal 6 Desember 2017, Perusahaan telah
mengeksekusi obligasi wajib konversi ini (Catatan 4
dan 27).

under common control transaction (Note 4)
Balance of the fair value of the inbreng fixed assets

200.000.000
2.295.756.861

(Notes 9 and 27)
Additional paid-in capital

16. MANDATORY CONVERTIBLE BONDS
On 30 November 2017, the Company issued
mandatory convertible bonds of Rp 37,636,000,000
to dr I Nyoman Ehrich Lister, which was used to
settle the right to collect the mandatory
convertible bond of RPJ, a subsidiary, in the
amounts of Rp 37,636,000,000 for the acquisition
of land and buildings used by the hospital owned
by dr
I Nyoman Ehrich Lister and located in
Jambi. The mandatory convertible bonds are not
subject to interest and will mature on 30
November 2018 or any other date mutually agreed
by the parties. These mandatory convertible bonds
will be converted into shares of the Company with
conversion rate of Rp 1 million per share or at the
par value of the Company's shares at the maturity
date. The convertible bondholder has the
capability and is entitled to influence the rate of
return through the Company's operational and
financial policies. On 6 December 2017, the
Company has exercised the mandatory convertible
bonds (Notes 4 and 27).
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17. PENDAPATAN

Sub-total

77.254.913.383
23.334.448.408

36.421.946.346
6.559.818.236

-

127.792.709.013

90.547.555.112

100.589.361.791

42.981.764.582

-

7.676.890.481
6.054.482.460

8.666.778.632
6.427.152.748

9.452.023.728
7.059.269.373

8.828.236.083
4.748.526.947

3.809.884.329
2.253.556.751

4.441.156.700
4.112.657.140
978.461.316
638.616.026

5.008.312.292
4.115.882.956
1.088.607.500
437.663.213

5.360.374.923
4.453.100.989
1.166.791.590
473.436.963

4.871.142.602
4.248.769.813
1.155.078.934
337.490.906

2.309.862.630
1.700.502.752
406.661.103
123.303.091

23.902.264.123

25.744.397.340

27.964.997.566

24.189.245.285

10.603.770.656

Sub-total

Total

2014
Rp

69.830.640.209
20.716.914.903

Rawat jalan
Obat dan perlengkapan
medis
Fasilitas rumah sakit
Jasa dokter dan
perawat
Lain-lain

Sub-total

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

2016*)
Rp

96.930.811.510
30.861.897.503

Pendapatan non-BPJS
Rawat inap
Obat dan perlengkapan
medis
Kamar rawat inap
Jasa dokter dan
perawat
Fasilitas rumah sakit
Kamar operasi
Lain-lain
Sub-total

PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 – Unaudited)
AND FOR YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
17. REVENUE

(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
(Tidak diaudit/
2017
Unaudited )
Rp
Rp
Pendapatan BPJS
Rawat inap
Rawat jalan

Exhibit E/46

3.598.819.736
2.024.882.036

2.837.984.860
2.519.175.718

3.054.326.218
2.729.668.589

2.137.329.056
1.576.305.552

2.151.033.699
1.881.283.812

1.694.277.033
1.734.442.439

1.792.424.569
1.197.660.400

1.968.899.639
1.614.118.579

1.045.372.384
806.494.827

1.545.215.905
471.034.242

9.052.421.244

8.347.245.548

9.367.013.025

5.565.501.819

6.048.567.658

32.954.685.367

34.091.642.888

37.332.010.591

29.754.747.104

16.652.338.314

160.747.394.380

124.639.198.000

137.921.372.382

72.736.511.686

16.652.338.314

*) Disajikan kembali - Catatan 4

18. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Sub-total
Out-patient
Drugs and medical
supplies
Hospital's facilities
Doctor's and
nurse's fee
Others
Sub-total
Sub-total
Total

The majority of Group’s revenue come from Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
(Notes 21 and 23).
18. COST OF REVENUE

(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
(Tidak diaudit/
2017
Unaudited )
Rp
Rp

Total

Sub-total
Non-BPJS Revenue
In-patient
Drugs and medical
supplies
Room services
Doctor's and
nurse's fee
Hospital's facilities
Operating theater
Others

*) As restated - Note 4

Pendapatan
Grup
mayoritas
berasal
dari
pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan (Catatan 21 dan 23).

Gaji dokter dan
perawat
Obat dan perlengkapan
medis (Catatan 8)
Sewa (Catatan 22)
Fasilitas rumah sakit
Penyusutan
(Catatan 9)
Lain-lain

BPJS Revenue
In-patient
Out-patient

2016*)
Rp

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

2014
Rp

46.535.899.273

40.647.284.738

44.757.601.463

21.792.959.655

5.131.768.763

35.635.820.744
13.612.500.000
12.046.936.225

28.365.804.741
12.191.666.667
10.934.434.389

30.964.658.408
13.300.000.000
11.876.886.856

17.013.416.643
10.000.000.000
7.278.537.611

4.145.416.760
326.669.380

2.362.297.066
7.003.021.492

132.644.033
5.869.569.041

151.798.009
6.718.072.817

5.065.274
3.695.139.169

2.410.482.831

Doctor's and
nurse's salareis
Drugs and medical
supplies (Note 8)
Rent (Note 22)
Hospital's facility
Depreciation
(Note 9)
Others

117.196.474.800

98.141.403.609

107.769.017.553

59.785.118.352

12.014.337.734

Total

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4
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19. BEBAN ADMINISTRASI

19. ADMINISTRATIVE EXPENSES
(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
(Tidak diaudit/
2017
Unaudited )
Rp
Rp

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

2016*)
Rp

2014
Rp

Gaji dan tunjangan
Perlengkapan
Beban kantor
Imbalan pascakerja
(Catatan 13)
Penyusutan (Catatan 9)
Pemasaran
Pajak
Komunikasi
Tenaga ahli
Transportasi
Lain-Lain

10.395.674.226
1.444.583.498
1.279.827.771

8.319.500.851
490.613.357
1.073.539.844

9.890.643.667
508.308.707
1.236.203.016

6.965.760.638
400.516.245
502.573.157

5.668.328.746
419.498.411
616.365.890

1.215.952.620
882.796.318
643.620.776
386.601.426
276.295.463
273.625.000
249.634.393
813.828.445

756.754.811
283.873.209
574.439.680
209.591.309
213.880.374
300.000.000
335.138.833
521.455.672

825.550.702
166.389.163
635.790.285
238.451.524
234.190.834
300.000.000
345.347.620
539.943.240

676.150.723
5.564.817
740.500.091
102.125.690
187.549.747
300.000.000
159.029.663
421.672.541

125.194.767
1.989.583
652.286.780
144.522.175
74.214.900
182.817.435
131.985.137

Total

17.862.439.936

13.078.787.940

14.920.818.758

10.461.443.312

8.017.203.824

Salaries and allowance
Supplies
Office expenses
Post-employment benefits
(Note 13)
Depreciation (Note 9)
Marketing
Tax
Communication
Professional fee
Transportation
Others
Total

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4

20. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

20. BASIC EARNING (LOSS) PER SHARE

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk
perhitungan laba (rugi) per saham dasar:
(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
(Tidak diaudit/
2017*)
Unaudited )
Rp
Rp
Laba (rugi) yang
dapat diatribusikan
kepada pemilik
entitas induk
Total rata-rata
tertimbang saham
untuk tujuan
perhitungan laba
per saham dasar
Penyesuaian dari
efek berpotensi
saham yang bersifat
dilutif
Total rata-rata
tertimbang saham
untuk tujuan
perhitungan laba
per saham dilusian

19.571.128.771

115.784.790

1.126.827

10.155.662.461

2.000.000

-

The computation of basic earning (loss) per share is
based on the following data:

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

2016*)
Rp

11.544.591.343

2.000.000

-

1.827.224.246

2.000.000

-

-

Adjustment of
effect of diluted
share

2.000.000

Total weighted
average of shares
for computation
of diluted earning
per shares

2.000.000

2.000.000

2.000.000

169
167

5.078
-

5.772
-

914
-

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) Disajikan kembali terkait dengan perubahan nilai
nominal saham sesuai dengan Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham Perusahaan tanggal
13 Desember 2017 (Catatan 27).

(2.303.998.450)

Profit (loss)
attributable
to owner of
the parent

Total weighted
average of share for
computation of basic
2.000.000 earning per shares

116.911.617

Laba (rugi) per saham
Dasar
Dilusian

2014*)
Rp

Earning (loss) per share
(1.152)
Basic
Dilution
*) As restated - Note 4

*) As restated in relation to the changes in par
value of share in accordance with the
Company’s Shareholders Resolution Statement
dated 13 December 2017 (Note 27).
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21. INFORMASI SEGMEN

21. SEGMENT INFORMATION

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan
internal mengenai komponen dari
Grup yang
secara regular direviu oleh pengambil keputusan
operasional dalam rangka mengalokasikan sumber
daya dan menilai kinerja segmen operasi. Informasi
yang digunakan oleh pengambil keputusan
operasional dalam rangka tujuan alokasi sumber
daya dan penilaian kinerja Grup lebih spesifik
terfokus pada kategori dari setiap produk, yang
menyerupai informasi segmen usaha
yang
dilaporkan di periode sebelumnya.

Operating segments are identified on the basis of
internal reports about components of the Group
that are regularly reviewed by the chief operating
decision maker in order to allocate resources to the
segments and to assess their performances.
Information reported to the chief operating
decision maker for the purpose of resource
allocation and assessment of their performance is
more specifically focused on the category of each
product, which is similar to the business segment
information reported in the prior periods.

Saat ini, kegiatan utama Grup dalam bidang jasa
rumah sakit. Seluruh aktivitas Grup mendukung
operasi jasa rumah sakit tersebut dan keberhasilan
sebagai rumah sakit yang berkualitas sangat
penting bagi perkembangan yang berkelangsungan
dari Grup. Oleh karena itu, pengambil keputusan
operasional menganggap Grup beroperasi dalam
satu segmen material, sebagai operasi rumah sakit.

Currently, the Group's principal activity is in the
operation of hospital services. All of the activities
Group support the operation of such hospital
services and its success as a qualified hospital is a
critical to the Group's sustainable development.
Consequently, the chief operating decision maker
considers the Group as operating in one material
segment, being the operation of a hospital service.

Seluruh pendapatan usaha berasal dari kegiatan
utama Grup di Indonesia yang meliputi Medan dan
Jambi. Pendapatan usaha dapat dianalisa dalam
dua komponen utama sebagai berikut:

All business revenues are derived from the Group's
principal activity in Indonesia covering Medan and
Jambi. Operating revenues can be analyzed in two
main components as follows:

2017 (Sebelas bulan/Eleven-month )
RSU Royal
RS Royal
Total/

2016 (Satu tahun/One year )
RSU Royal
RS Royal
Total/

Prima

Prima Jambi

Total

Prima

Prima Jambi

Total

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rawat inap

87.865

32.968

120.833

78.729

26.491

105.220

In-patient

Rawat jalan

32.995

6.919

39.914

24.834

7.868

32.702

Out-patient

120.860

39.887

160.747

103.563

34.359

137.922

Total

Total

2015 (Satu tahun/One year )
RSU Royal
RS Royal
Total/

2014 (Satu tahun/One year )
RSU Royal
RS Royal
Total/

Prima

Prima Jambi

Total

Prima

Prima Jambi

Total

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rawat inap

56.155

4.456

60.611

10.604

-

10.604

In-patient

Rawat jalan

11.446

680

12.126

6.049

-

6.049

Out-patient

Total

67.601

5.136

72.737

16.653

-

16.653

Total

Pendapatan usaha Grup berasal dari satu
pelanggan yang melebihi 10% dari total
pendapatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan dengan rincian sebagai
berikut:

The Group's operating revenues derived from one
customer exceeding 10% of total revenue is Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
with details as follows:
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21. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

21. SEGMENT INFORMATION (Continued)

2017 (Sebelas bulan/Eleven-month )

2016 (Satu tahun/One year )

RSU Royal

RS Royal

Total/

RSU Royal

RS Royal

Prima

Prima Jambi

Total

Prima

Prima Jambi

Total/
Total

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rawat inap

68.135

28.795

96.930

54.575

22.680

77.255

In-patient

Rawat jalan

25.719

5.143

30.862

17.496

5.838

23.334

Out-patient

Total

93.854

33.938

127.792

72.071

28.518

100.589

Presentase
dari total

Total
Percentage
from total

pendapatan

78%

85%

79%

70%

2015 (Satu tahun/One year )

83%

73%

revenue

2014 (Satu tahun/One year )

RSU Royal

RS Royal

Total/

RSU Royal

RS Royal

Prima

Prima Jambi

Total

Prima

Prima Jambi

Total/
Total

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rawat inap

32.775

3.647

36.422

-

-

-

In-patient

Rawat jalan

6.095

464

6.559

-

-

-

Out-patient

38.870

4.111

42.981

-

-

-

Total
Presentase
dari total
pendapatan

57%

80%

59%

Seluruh aset tidak lancar Grup, tidak termasuk aset
pajak tangguhan adalah berada di Indonsesia
dengan rincian sebagai berikut:

-

-

RS Royal

Total/

RSU Royal

RS Royal

Prima

Prima Jambi

Total

Prima

Prima Jambi

Total

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

201.111

44.133

245.244

957

Total/

3.423

4.380

Fixed assets

31/12/2014

RSU Royal

RS Royal

Total/

RSU Royal

RS Royal

Prima

Prima Jambi

Total

Prima

Prima Jambi

Total

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

Rp'000.000

9

revenue

31/12/2016

RSU Royal

31/12/2015

Aset tetap

-

All non-current assets of the Group, excluding
deferred tax assets are located in Indonesia with
details as follows:

30/11/2017

Aset tetap

Total
Percentage
from total

294

22. SIFAT RELASI DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAKPIHAK BERELASI

303

13

Total/

-

13

Fixed assets

22. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES

Sifat relasi

Nature of relationship

a.

Pemegang saham pengendali akhir Perusahaan
adalah keluarga dr I Nyoman Ehrich Lister.

a.

The
Company’s
ultimate
controlling
shareholder is
dr I Nyoman Ehrich Lister
family.

b.

dr I Nyoman Ehrich Lister dan Tommy Leonard
adalah pengurus Universitas Prima Indonesia.

b.

dr I Nyoman Ehrich Lister and Tommy Leonard
are part of the management of Universitas
Prima Indonesia.

c.

Personil manajemen kunci adalah Direksi dan
Komisaris Grup.

c.

Key management personnel are Directors and
Commissioners of the Group.
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22. SIFAT RELASI DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAKPIHAK BERELASI (Lanjutan)

22. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (Continued)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Transactions with related parties

Dalam kegiatan usahanya, Grup mengadakan
transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksitransaksi tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Group
entered into certain transactions with related
parties. These transactions include the following:

a.

Saldo utang kepada pihak berelasi adalah
sebagai berikut:

Utang kepada pemegang
saham (Catatan 7)

30/11/2017
Rp

31/12/2016
Rp

6.391.105.660

1.245.553.116

Persentase dari
total liabilitas

b.

a.

10,79%

The balance of payables due to related
parties are as follows:

31/12/2015
Rp
10.205.077.909

4,77%

Saldo piutang kepada pihak berelasi adalah
sebagai berikut:

31/12/2014
Rp
-

38,68%

b.

0,00%

Persentase dari total aset

c.

30/11/2017

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Rp

Rp

Rp

Rp
Due from shareholder

-

2.339.534.334

-

Pada
1
Januari
2014,
Perusahaan
menandatangani “Perjanjian Pinjam Pakai”
dengan dr I Nyoman Ehrich Lister untuk
meminjam tanah dan bangunan dan mesin,
peralatan, alat kesehatan yang berlaku untuk
1 tahun. Perusahaan bertanggung jawab atas
beban pemeliharaan aset yang dipinjam.

-

6,11%

-

c.

Pada tanggal 1 Oktober 2015, entitas anak
menandatangani “Perjanjian Pinjam Pakai”
dengan dr I Nyoman Ehrich Lister untuk
meminjam tanah dan bangunan yang berlaku
untuk 1 tahun. Entitas anak bertanggung jawab
atas beban pemeliharaan aset yang dipinjam.
d.

Percentage to total
liabilities

The balance of receivables to related parties
are as follows:

Piutang kepada pemegang
saham (Catatan 7)

Due to shareholder
(Note 7)

Pada
1
Januari
2015,
Perusahaan
menandatangani “Perjanjian Sewa Menyewa”
dengan dr I Nyoman Ehrich Lister untuk
menyewa tanah dan bangunan dan mesin,
peralatan, alat kesehatan yang berlaku untuk
1 tahun dengan nilai sewa Rp 10.000.000.000.
Perjanjian ini diperpanjang pada tanggal
1 Januari 2016 dan 2017 dengan perubahan
harga
sewa
masing-masing
sebesar
Rp 12.000.000.000 dan Rp 12.950.000.000
untuk 1 tahun. Perjanjian sewa ini dihentikan
pada bulan November 2017 berkaitan dengan
inbreng atas objek yang disewakan oleh
dr I Nyoman Ehrich Lister ke Perusahaan
(Catatan 7).

3.219.619.859

(Note 7)

27,25% Percentage to total assets

On 1 January 2014, the Company signed
“Perjanjian Pinjam Pakai” with dr I Nyoman
Ehrich Lister for borrowing land and building
and machine, equipment and medical
equipment which is valid for 1 year. The
Company is responsible for the maintenance
expenses of borrowed assets.
On 1 October 2015, the subsidiary signed
“Perjanjian Pinjam Pakai” with dr I Nyoman
Ehrich Lister for borrowing land and building
which is valid for 1 year. The subsidiary is
responsible for the maintenance expeses of
the borrowed assets.

d.

On 1 January 2015, the Company signed
“Perjanjian Sewa Menyewa” with dr I Nyoman
Ehrich Lister for rent of land and building and
machine, equipment and medical equipment
which is valid for 1 year with rent fee of
Rp 10,000,000,000. This agreement have been
extended on 1 January 2016 and 2017 with
changes in rent fee each amounting to
Rp 12,000,000,000 and Rp 12,950,000,000 for
1 year. This lease agreement was stopped in
November 2017 in relation to inbreng of
leased object by dr I Nyoman Ehrich Lister to
the Company (Note 7).
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22. SIFAT RELASI DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAKPIHAK BERELASI (Lanjutan)

22. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (Continued)

Pada
1
Januari
2016,
entitas
anak
menandatangani “Perjanjian Sewa Menyewa”
dengan dr I Nyoman Ehrich Lister untuk
menyewa tanah dan bangunan yang berlaku
untuk 1 tahun dengan nilai sewa Rp
1.300.000.000. Perjanjian ini diperpanjang
pada tanggal 1 Januari 2017 dengan perubahan
harga sewa sebesar Rp 1.900.000.000 untuk
1 tahun. Perjanjian sewa ini dihentikan pada
bulan November 2017 berkaitan dengan
penjualan atas objek yang disewakan oleh
dr I Nyoman Ehrich Lister ke entitas anak
(Catatan 7).

On 1 January 2016, the subsidiary signed
“Perjanjian Sewa Menyewa” with dr I Nyoman
Ehrich Lister for rent of land and building
which is valid for 1 year with rent fee of
Rp 1,300,000,000. This agreement have been
extended on 1 January 2017 with changes in
rent fee amounting Rp 1,900,000,000 for
1 year. This lease agreement was stopped in
November 2017 in relation to the sale of
leased object by dr I Nyoman Ehrich Lister to
the subsidiary (Note 7).

Beban sewa yang dibebankan oleh dr I Nyoman
Ehrich Lister kepada Grup adalah sebagai
berikut:

Total rent expenses charged by dr I Nyoman
Ehrich Lister to the Group are as follows:

(Sebelas bulan/
Eleven-month)
2017
Rp

(Satu tahun/ One year )
2016
Rp

2015
Rp

M edan

11.870.833.333

12.000.000.000

Jambi

1.741.666.667

1.300.000.000

Total

13.612.500.000

13.300.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000

Presentase dari total
beban pokok pendapatan

Medan
Jambi
Total
Percentage from

12%

12%

17%

cost of revenues

e.

Entitas anak membeli tanah dan bangunan dari
dr I Nyoman Ehrich Lister dengan total nilai
Rp 37.636.000.000
dengan
menerbitkan
obligasi wajib konversi dengan nilai yang sama
(Catatan 4).

e.

The subsidiary bought land and building from
dr I Nyoman Ehrich Lister amounting to
Rp 37,636,000,000 by issuing mandatory
convertible bonds with same amount (Note 4).

f.

Berkaitan dengan obligasi wajib konversi yang
dikeluarkan oleh entitas anak, dr I Nyoman
Ehrich Lister mengalihkan hak tagihnya kepada
Perusahaan.
Perusahaan
mengkompensasi
pengalihan ini melalui penerbitan obligasi
wajib konversi kepada dr I Nyoman Ehrich
Lister (Catatan 16).

f.

In relation to the subsidiary’s mandatory
convertible bond, dr I Nyoman Ehrich Lister
transferred his right to collect to the
Company. The Company compensated this
through issuance of mandatory convertible
bond to dr I Nyoman Ehrich Lister (Note 16).

g.

Perusahaan (RSU Royal Prima) selaku Rumah
Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran
Universitas Prima Indonesia mendapatkan
pasokan dokter, perawat, bidan dan tenaga
medis lainnya dari Universitas Prima Indonesia.

g.

The Company (RSU Royal Prima) as Rumah
Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran
Universitas Prima Indonesia get supply of
doctors, nurses, midwives and other medical
personnel from the University of Prima
Indonesia.

h.

Grup memberikan kompensasi kepada Direksi
berupa
gaji
dan
tunjangan
sebesar
Rp 55.000.000, untuk periode sebelas bulan
yang
berakhir
30
November
2017
(untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016:
Rp 35.000.000).

h.

The Group provides compensations to Director
such as salaries and allowances amounted to
Rp 55,000,000 for the eleven-month period
ended 30 November 2017 (for the year ended
31 December 2016: Rp 35,000,000).
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23. SIGNIFICANT COMMITMENTS

Penyelenggara jaminan kesehatan, perusahaan
dan perusahaan asuransi

Health insurance provider,
insurance companies

a.

a.

Badan
Penyelenggara
Kesehatan (BPJS)

Jaminan

Sosial

Badan
Penyelenggara
Kesehatan (BPJS)

companies
Jaminan

and
Sosial

Pada 31 Desember 2014, Perusahaan dan BPJS
Kesehatan
Cabang
Utama
Medan
menandatangani perjanjian kerja sama tentang
pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan
bagi peserta program jaminan kesehatan.
Ruang lingkup perjanjian ini meliputi
pemberian pelayanan kesehatan rujukan
tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan
kesehatan yang bersifat spesialistik atau sub
spesialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat
lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan
rawat inap di ruang perawatan khusus.

On 31 December 2014, the Company and BPJS
Kesehatan Cabang Utama Medan signed a
cooperation agreement on advanced health
referral services for health insurance program
participants. The scope of this agreement
covers the provision of advanced referral
health services in the form of specialist or
sub-specialist health services consisting of
advanced outpatient, inpatient, and inpatient care in special care rooms.

Tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap
yang dilakukan Rumah Sakit Royal Prima (RSRP)
diberlakukan tarif INA-CBGs berdasarkan kelas
B sesuai kelas rumah sakit. Perjanjian ini
efektif mulai 1 Januari 2015 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015. Perjanjian ini telah
diperpanjang beberapa kali, terakhir tanggal
30 Desember 2016 di mana perjanjian tersebut
efektif 1 Januari 2017 sampai 31 Desember
2017.

Tariff of outpatient and inpatient service
conducted by Rumah Sakit Royal Prima (RSRP)
apply INA-CBGs tariff based on class B
according to hospital class. This agreement is
effective from 1 January 2015 and ends on
31 December 2015. This agreement has been
extended several times, the latest on
30 December 2016 where the agreement
effective
from
1 January
2017
until
31 December 2017.

Pada 31 Desember 2014, Perusahaan dan BPJS
Kesehatan
Cabang
Utama
Medan
menandatangani perjanjian kerja sama tentang
penyediaan dan pelayanan obat penyakit kronis
bagi peserta program jaminan kesehatan. Obat
kronis diberikan untuk kebutuhan 30 hari
(minimal 7 hari dari komponen paket INA-CBGs
dan maksimal 23 hari dapat ditagihkan secara
fee for service kepada BPJS Kesehatan sesuai
ketentuan yang berlaku. RSRP diberikan faktor
pelayanan kefarmasian sesuai PEMENKES
Nomor 59 Tahun 2014. Perjanjian ini efektif
mulai 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2015. Perjanjian ini telah
diperpanjang beberapa kali, terakhir tanggal
30 Desember 2016 di mana perjanjian tersebut
efektif 1 Januari 2017 sampai 31 Desember
2017.

On 31 December 2014, the Company and BPJS
Kesehatan Cabang Utama Medan signed a
cooperation agreement on the supply and
service of chronic illness medication for
health insurance program participants.
Chronic medicine is given for 30 days
(minimum 7 days from INA-CBGs package
component and maximum 23 days can be
charged fee for service to BPJS Kesehatan in
accordance
with
applicable
provisions
RSRP is given pharmaceutical service factor
according to PEMENKES Nomor 59 Tahun 2014.
This
agreement
is
effective
from
1 January 2015 and ends on 31 December
2015. This agreement has been extended
several times, the latest on 30 December 2016
where the agreement effective from
1 January 2017 until 31 December 2017.
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Sosial

a.

Badan
Penyelenggara
Jaminan
Kesehatan (BPJS) (Continued)

Sosial

Pada 15 Desember 2015, entitas anak dan
BPJS Kesehatan Cabang Utama Jambi
menandatangani perjanjian kerja sama tentang
pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan
bagi peserta program jaminan kesehatan.
Ruang lingkup perjanjian ini meliputi
pemberian pelayanan kesehatan rujukan
tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan
kesehatan yang bersifat spesialistik atau sub
spesialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat
lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan
rawat inap di ruang perawatan khusus. Tarif
pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang
dilakukan Rumah Sakit Royal Prima Jambi
diberlakukan tarif INA-CBGs berdasarkan kelas
C sesuai kelas rumah sakit. Perjanjian ini
efektif mulai 1 Januari 2016 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.Perjanjian ini telah
diperpanjang tanggal 19 Desember 2016 di
mana perjanjian tersebut efektif 1 Januari
2017 sampai 31 Desember 2017.

On 15 December 2015, the subsidiary and BPJS
Kesehatan Cabang Utama Medan signed a
cooperation agreement on advanced health
referral services for health insurance program
participants. The scope of this agreement
covers the provision of advanced referral
health services in the form of specialist or
sub-specialist health services consisting of
advanced outpatient, inpatient, and inpatient care in special care rooms. Tariff of
outpatient and inpatient service conducted by
Rumah Sakit Royal Prima Jambi apply INACBGs tariff based on class C according to
hospital class. This agreement is effective
from 1 January 2016 and ends on 31 December
2016. This agreement has been extended on
19 December 2016 with effectivily from
1 January 2017 until 31 December 2017.

Perpanjangan perjanjian entitas anak dengan
BPJS
Kesehatan
masih
dalam
proses
pengurusan.

The extension of agreement of subsidiary
with BPJS Kesehatan are still in process.

Perusahaan dan perusahaan asuransi

b.

Companies and insurance companies

Pada 30 November 2017, RSRP atas nama
Perusahaan telah bekerja sama dengan
79 perusahaan (2016: 67 perusahaan dan 2015:
47
perusahaan)
mengenai
penyediaan
pelayanan kesehatan dengan jangka waktu
kerja sama minimal 1 tahun.

As of 30 November 2017, RSRP on behalf of the
Company has worked with 79 companies (2016:
67 companies and 2015: 47 companies) on the
provision of health services with a term of
cooperation of at least 1 year each.

Pada 30 November 2017 entitas anak telah
bekerja sama dengan 4 perusahaan (2016: 4
perusahaan dan 2015: 4 perusahaan) mengenai
penyediaan pelayanan kesehatan dengan
jangka
waktu
kerja
sama
minimal
1 tahun.

As of 30 November 2017, RSRP on behalf of
the Company has worked with 4 companies
(2016: 4 companies and 2015: 4 companies) on
the provision of health services with a term
of cooperation of at least 1 year each.

Perjanjian dengan pemasok

Agreement with suppliers

a.

a.

Pada
12
Oktober
2012,
Perusahaan
menandatangani
kerja
sama
dengan
PT Tawada Healthcare (Tawada) mengenai
pembelian reagen untuk peralatan Dimension
Xpand ADVIA 2120, Centaur CP, RapidLab 348,
Clinitek ADVANTUS, dan DCA Vantage Siemens
Healthcare
Diagnostics.
Tawada
akan
menginvestasikan berupa peminjaman alat
serta menjual barang berupa reagensia dan
consumables kepada Perusahaan. Perusahaan
akan menjaga alat tersebut dan akan membeli
barang hanya dari Tawada.

On 12 October 2012, the Company signed a
partnership with PT Tawada Healthcare
(Tawada) regarding the purchase of reagents
for ADVIA 2120 Dimension Xpand equipment,
Centaur CP, RapidLab 348, Clinitek ADVANTUS,
and DCA Vantage Siemens Diagnostics. Tawada
will invest in the form of equipment loan and
sell goods in the form of reagents and
consumables to the Company. The Company
will keep the tool and will goods only from
Tawada.
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Perusahaan akan mendapatkan diskon sebesar
10% untuk barang reagensia dan consumables
dari daftar harga telah disepakati. Perjanjian
ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2018.

The Company will get a 10% discount on
reagents and consumables from the agreed
price list. This agreement is valid for a period
of 5 years from 1 January 2013 until
31 December 2018.

b.

Pada 2 Juni 2014, Perusahaan menandatangani
kerja sama dengan PT Akurat Intan Madya
(AIM) mengenai pembelian reagen untuk
peralatan Quantitative Rapid Test Reader.
AIM
akan
menginvestasikan
berupa
peminjaman alat serta menjual barang berupa
reagensia kepada Perusahaan. Perusahaan akan
menjaga alat tersebut dan akan membeli
barang hanya dari AIM sesuai harga penawaran.
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu
3 tahun terhitung sejak tanggal 2 Juni 2014
sampai dengan tanggal 2 Juni 2017. Perjanjian
ini telah diperpanjang hingga 12 November
2022.

b.

On 2 June 2014, the Company signed a
partnership with PT Akurat Intan Madya (AIM)
regarding the purchase of reagents for
Quantitative Rapid Test Reader equipment.
AIM will invest in the form of equipment loan
and sell goods in the form of reagents to the
Company. The Company will maintain the
equipment and will purchase goods only from
AIM according to the offer price. This
Agreement shall be valid for a period of
3 years commencing from the date
2 June 2014 up to 2 June 2017. This
agreement has been extended until 12
November 2022.

c.

Pada
23
Oktober
2015,
Perusahaan
menandatangani kerja sama dengan PT Setia
Anugrah Medika (SAM) mengenai pembelian
reagen untuk alat Coatron M-1 Analyzer.
SAM
akan
menginvestasikan
berupa
peminjaman alat serta menjual barang berupa
reagensia kepada Perusahaan. Perusahaan akan
menjaga alat tersebut dan akan membeli
barang hanya dari SAM sesuai harga
penawaran. Perjanjian ini berlaku untuk
jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal
23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal
23 Oktober 2020.

c.

On 23 October 2015, the Company signed a
partnership with PT Setia Anugrah Medika
(SAM) regarding the purchase of reagents for
Coatrom
M-1
Analyzer
equipment.
SAM will invest in the form of equipment loan
and sell goods in the form of reagents to the
Company. The Company will maintain the
equipment and will purchase goods only from
SAM according to the offer price. This
Agreement shall be valid for a period of
5 years commencing from the date
23 October 2015 up to 23 October 2020.

d.

Pada 16 September 2016, Perusahaan
menandatangani kerja sama dengan PT Global
Medilab Indonesia (GMI) mengenai pembelian
reagen untuk peralatan I-Chroma. GMI akan
menginvestasikan berupa peminjaman alat
serta menjual barang berupa reagensia dan
consumables kepada Perusahaan. Perusahaan
akan menjaga alat tersebut dan akan membeli
barang hanya dari GMI. Perusahaan akan
mendapatkan diskon sebesar 20% untuk barang
reagensia dan consumables dari daftar harga
telah disepakati. Perjanjian ini berlaku untuk
jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal
2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal
2 Oktober 2021 dengan minimum pembelian
reagen 180 box. Apabila selama 5 tahun jumlah
minimal pembelian belum tercapai, maka
kontrak terus berlangsung tanpa tambahan
beban target, hingga target tercapai atau
maksimal 2 tahun perpanjangan.

d.

On 16 September 2016, the Company signed a
partnership with PT Global Medilab Indonesia
regarding the purchase of reagents for IChroma. PT Global Medilab Indonesia (GMI)
will invest in the form of equipment loan and
sell goods in the form of reagents and
consumables to the Company. The Company
will keep the tool and will purchase goods
only from GMI. The Company will get a 20%
discount on reagents and consumables from
the agreed price list. This agreement is valid
for a period of 5 years from 2 October 2016
until 2 October 2021 with minimum reagents
purchase 180 of boxed. If for 5 years the
minimum amount of purchase has not been
reached, then the contract continues without
additional minimum purchase, until the
minimum purchase is reached or a maximum
of 2 years of renewal.
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e.

Pada
2
Oktober
2016,
Perusahaan
menandatangani kerja sama dengan PT Global
Medilab Indonesia (GMI) mengenai pembelian
reagen untuk peralatan EDAN I15. GMI akan
menginvestasikan berupa peminjaman alat
serta menjual barang berupa reagensia dan
consumables kepada Perusahaan. Perusahaan
akan menjaga alat tersebut dan akan membeli
barang hanya dari GMI. Perusahaan akan
mendapatkan diskon sebesar 10% untuk barang
reagensia dan consumables dari daftar harga
telah disepakati. Perjanjian ini berlaku untuk
jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal
2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal
2 Oktober 2021 dengan minimum pembelian
reagen 180 box. Apabila selama 5 tahun jumlah
minimal pembelian belum tercapai, maka
kontrak terus berlangsung tanpa tambahan
beban target, hingga target tercapai atau
maksimal 2 tahun perpanjangan.

e.

On 2 October 2016, the Company signed a
partnership with PT Global Medilab Indonesia
(GMI) regarding the purchase of reagents for
EDAN I15. GMI will invest in the form of
equipment loan and sell goods in the form of
reagents and consumables to the Company.
The company will keep the tool and will
purchase goods only from GMI. The company
will get a 10% discount on reagents and
consumables from the agreed price list. This
agreement is valid for a period of 5 years
from 2 October 2016 until 2 October 2021
with minimum reagents purchase 180 boxed.
If for 5 years the minimum amount of
purchase has not been reached, then the
contract
continues
without
additional
minimum purchase, until the minimum
purchase is reached or a maximum of 2 years
of renewal.

f.

Pada
25
Oktober
2016,
Perusahaan
menandatangani kerja sama dengan PT Tawada
Healthcare (Tawada) mengenai pembelian
reagen untuk peralatan ADVIA 2120i, dan UPS 3
Kva. Tawada akan menginvestasikan berupa
peminjaman alat serta menjual barang berupa
reagensia
dan
consumables
kepada
Perusahaan. Perusahaan akan menjaga alat
tersebut dan akan membeli barang hanya dari
Tawada. Perjanjian ini berlaku untuk jangka
waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal
23 September 2016 sampai dengan tanggal
23 Agustus 2021.

f.

On 25 October 2016, the Company signed a
partnership with PT Tawada Healthcare
(Tawada) regarding the purchase of reagents
for ADVIA 2120 and UPS 3 Kva. Tawada will
invest in the form of equipment loan and sell
goods in the form of reagents and
consumables to the Company. The Company
will keep the tool and will purchase goods
only from Tawada. This agreement is valid for
a period of 5 years from 23 September 2016
until 23 August 2021.

g.

Pada
24
Januari
2017,
Perusahaan
menandatangani kerja sama dengan GMI
mengenai pembelian reagen untuk peralatan
Centrifuge Across and Incubator Across. GMI
akan menginvestasikan berupa peminjaman
alat serta menjual barang berupa reagensia
dan
consumables
kepada
Perusahaan.
Perusahaan akan menjaga alat tersebut dan
akan membeli barang hanya dari GMI.
Perusahaan akan mendapatkan diskon sebesar
20% untuk barang reagensia dan consumables
dari daftar harga telah disepakati. Perjanjian
ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai
dengan tanggal 24 Januari 2022 dengan
minimum pembelian reagen 180 box. Apabila
selama 5 tahun jumlah minimal pembelian
belum
tercapai,
maka
kontrak
terus
berlangsung tanpa tambahan beban target,
hingga target tercapai atau maksimal 2 tahun
perpanjangan.

g.

On 24 January 2017, the Company signed a
partnership with GMI regarding the purchase
of reagents for Centrifuge Across and
Incubator Across. GMI will invest in the form
of equipment loan and sell goods in the form
of reagents and consumables to the Company.
The Company will keep the tool and will
goods only from GMI. The Company will get a
20% discount on reagents and consumables
from the agreed price list. This agreement is
valid for a period of 5 years from 24 January
2017 until 24 January 2022 with minimum
reagents purchase 180 boxed. If for 5 years
the minimum amount of purchase has not
been reached, then the contract continues
without additional minimum purchase, until
the minimum purchase is reached or a
maximum of 2 years of renewal.

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit E/56
PT ROYAL PRIMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR
30 NOVEMBER 2017 DAN 2016 (2016 – Tidak diaudit)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
23. IKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Exhibit E/56
PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 – Unaudited)
AND FOR YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
23. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

h.

Pada
30
Oktober
2017,
Perusahaan
menandatangani kerja sama dengan PT Enseval
Medika Prima (EMP) mengenai pembelian
reagen untuk peralatan Vidas PC. EMP akan
menginvestasikan berupa peminjaman alat
serta menjual barang berupa reagensia dan
consumables kepada Perusahaan. Perusahaan
akan menjaga alat tersebut dan akan membeli
barang hanya dari EMP. Perjanjian ini berlaku
untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak
tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan
tanggal 30 Oktober 2022.

h.

On 30 October 2017, the Company signed a
partnership with PT Enseval Medika Prima
(EMP) regarding the purchase of reagents for
Vidas PC. EMP will invest in the form of
equipment loan and sell goods in the form of
reagents and consumables to the Company.
The company will keep the tool and will goods
only from EMP. This agreement is valid for a
period of 5 years from 30 October 2017 until
30 October 2022.

i.

Pada
8
Desember
2017,
Perusahaan
menandatangani kerja sama dengan PT Setia
Anugrah Medika (SAM) mengenai pembelian
reagen untuk alat ESR Analyzer Model XC-A30.
SAM
akan
menginvestasikan
berupa
peminjaman alat serta menjual barang berupa
reagensia kepada Perusahaan. Perusahaan akan
menjaga alat tersebut dan akan membeli
barang hanya dari SAM sesuai harga
penawaran. Perjanjian ini berlaku untuk
jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal
8 Desember 2017 sampai dengan tanggal
7 Desember 2022.

i.

On 8 December 2017, the Company signed a
partnership with PT Setia Anugrah Medika
(SAM) regarding the purchase of reagents for
ESR Analyzer Model XC-A30. SAM will invest in
the form of equipment loan and sell goods in
the form of reagents to the Company. The
Company will maintain the equipment and
will purchase goods only from SAM according
to the offer price. This agreement shall be
valid for a period of 5 years commencing from
the
8
December
2017
up
to
7 December 2022.

24. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN

24. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT

Grup terekspose terhadap risiko keuangan seperti
risiko likuiditas dan risiko kredit dalam menghadapi
operasinya. Secara umum dengan semua bisnis
lainnya, Grup menghadapi risiko yang timbul dari
penggunaan instrumen keuangan. Catatan ini
menggambarkan tujuan Grup, kebijakan dan proses
untuk mengelola risiko-risiko dan metode yang
digunakan
untuk
mengukurnya.
Informasi
kuantitatif lebih lanjut sehubungan dengan risiko
ini
disajikan
melalui
laporan
keuangan
konsolidasian ini.

The Group is exposed through its operations to the
financial risks such as liquidity risk and credit risk.
In common with all other businesses, the Group is
exposed to risks that arise from its use of financial
instruments. This note describes the Group's
objectives, policies and processes for managing
those risks and the methods used to measure
them. Further quantitative information in respect
of these risks is presented throughout these
consolidated financial statements.

Tidak terdapat perubahan secara substansial dalam
eksposur risiko instrumen keuangan Grup, tujuan,
kebijakan dan proses untuk mengelola risiko-risiko
atau metode yang digunakan untuk mengukurnya
dari periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain
dalam catatan ini.

There have been no substantive changes in the
Group's exposure to financial instrument risks, its
objectives, policies and processes for managing
those risks or the methods used to measure them
from previous periods unless otherwise stated in
this note.
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a.

Instrumen keuangan utama

a.

Instrumen keuangan utama yang digunakan
Grup, dari instrumen keuangan yang mana
risiko timbul, meliputi bank, piutang usaha,
piutang lain-lain, piutang kepada pemegang
saham, utang usaha, utang lain-lain, beban
akrual dan utang kepada pemegang saham.
b.

Kelompok instrumen keuangan

Principal financial instruments
The principal financial instruments used by the
Group, from which financial instrument risk
arises, consist of cash in banks, trade
receivables, other receivables, due from
shareholder, trade payables, other payables,
accrued expenses and due to shareholder.

b.

Categories of financial instruments

30/11/2017

31/12/2016*)

31/12/2015*)

31/12/2014

Rp

Rp

Rp

Rp

Aset keuangan

Financial assets

Pinjaman yang diberikan
dan piutang
Bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain

Loans and receivables
3.178.439.392

1.085.583.947

884.354.447

638.085.209

Cash in banks

49.258.141.951

23.754.078.391

21.237.759.951

4.050.310.529

Trade receivables

520.824.627

298.050.853

198.004.500

-

2.339.534.334

52.957.405.970

27.477.247.525

-

Other receivables

Piutang kepada
pemegang saham
Total

22.320.118.898

3.219.619.859

Due from shareholder

7.908.015.597

Total

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Liabilitas keuangan diukur

Financial liabilities

pada biaya perolehan

at amortised cost

diamortisasi
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual

25.782.422.735

13.022.492.982

10.806.636.379

12.677.459.195

398.501.754

42.246.136

470.709.363

28.550.000

Trade payables
Other payables

2.530.949.794

1.823.180.431

1.625.395.293

937.738.612

Accrued expenses

Utang kepada
pemegang saham
Total

6.391.105.660

1.245.553.116

10.205.077.909

35.102.979.943

16.133.472.665

23.107.818.944

*) Disajikan kembali - Catatan 4

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada
nilai wajar secara berulang (tetapi nilai
wajar diharuskan diungkapkan)
Instrumen keuangan yang tidak diukur pada
nilai wajar secara berulang meliputi bank,
piutang usaha, piutang lain-lain, piutang
kepada pemegang saham, utang usaha, utang
lain-lain, beban akrual dan utang kepada
pemegang saham.

Due to shareholder
Total
*) As restated - Note 4

Nilai tercatat atas aset keuangan yang
tercermin di atas merupakan eksposur
maksimum risiko kredit Grup.
c.

13.643.747.807

The carrying amount of financial assets
reflected above represent the Group’s
maximum exposure to credit risk.
c.

Financial instruments not measured at fair
value on recurring basis (but fair value
disclosures are required)
Financial instruments not measured at fair
value on recurring basis includes cash on hand
and in banks, trade receivables, other
receivables, due from shareholder, trade
payables, other payables, accrued expenses
and due to shareholder.
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24. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

24. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT(Continued)

c.

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada
nilai wajar secara berulang (tetapi nilai
wajar diharuskan diungkapkan) (Lanjutan)

c.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas
keuangan tersebut diatas yang dicatat sebesar
biaya perolehan diamortisasi dalam laporan
keuangan konsolidasian, mendekati nilai
tercatatnya karena jatuh temponya dalam
jangka pendek atau karena instrumen
menggunakan suku bunga mengambang yang
di-reprice ke bunga pasar pada atau menjelang
akhir periode pelaporan.
d.

Instrumen keuangan diukur dengan nilai
wajar secara berulang

The fair values of such above financial assets
and financial liabilities recorded at amortized
cost in the consolidated financial statements,
approximate their fair values because of their
short-term maturities or they are floating rate
instruments that are repriced to market
interest on or near the end of reporting
period.
d.

Grup tidak memiliki instrumen keuangan diukur
dengan nilai wajar secara berulang pada akhir
periode pelaporan.
e.

Tujuan manajemen risiko keuangan

Financial instruments not measured at fair
value on recurring basis (but fair value
disclosures are required) (Continued)

Financial instruments measured at fair value
on recurring basis
The Group has no financial instruments
measured at fair value on recurring basis at
the end of reporting period.

e.

Financial risk management objectives

Kebijakan manajemen risiko keuangan Grup
bertujuan untuk memastikan bahwa terdapat
sumber daya keuangan yang memadai untuk
pengembangan usaha Grup serta dapat
mengelola risiko likuiditas dan risiko kredit.
Kebijakan manajemen risiko keuangan yang
dijalankan oleh Grup adalah sebagai berikut:

The Group’s financial risk management
policies seek to ensure that adequate financial
resources are available for the operation and
development of their business while managing
their exposure to liquidity risk and credit risk.
The Group’s financial risk management
policies are as follows:

Manajemen risiko likuiditas

Liquidity risk management

Tanggung jawab utama manajemen risiko
likuiditas terletak pada dewan direksi, yang
telah membangun kerangka manajemen risiko
likuiditas yang sesuai untuk persyaratan
manajemen likuiditas dan pendanaan jangka
pendek, menengah dan jangka panjang Grup.
Grup mengelola risiko likuiditas dengan
menjaga kecukupan simpanan dan bila
memerlukan akan mengambil fasilitas bank
dan fasilitas pinjaman dengan terus menerus
memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan
mencocokkan profil jatuh tempo aset dan
liabilitas keuangan.

Ultimate responsibility for liquidity risk
management rests with the board of directors,
which has built an appropriate liquidity risk
management framework for the management
of the Group’s short, medium and long-term
funding
and
liquidity
management
requirements. The Group manages liquidity
risk by maintaining adequate reserves and if
needed will taking banking facilities and
reserve borrowing facilities by continuously
monitoring forecast and actual cash flows and
matching the maturity profiles of financial
assets and liabilities.

Tabel berikut merupakan analisis liabilitas
keuangan Grup berdasarkan jatuh tempo dari
tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh
tempo. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel
merupakan nilai tercatat, karena seluruh
liabilitas keuangan jatuh tempo dalam 12
bulan, sehingga pengaruh pendiskontoan arus
kas tidak signifikan.

The following table analyses the Group’s
financial liabilities based on maturity
groupings from the reporting date to the
contractual maturity date. The amounts
disclosed in table are their carrying balances,
as all financial liabilities due within 12
months, therefore the impact of discounting
cash flows is not significant.
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24. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

24. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)

e.

Tujuan
manajemen
(Lanjutan)

risiko

keuangan

e.

Financial risk
(Continued)

30/11/2017
Tiga bulan
sampai
Lebih dari satu
dengan
tahun sampai
satu tahun/
dengan
Three
lima tahun/
months
Later than one
to one year
to five years
Rp
Rp

Kurang dari
tiga bulan/
Less than
three
months
Rp
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual
Utang kepada
pemegang saham

25.782.422.735
398.501.754
2.530.949.794

-

-

-

6.391.105.660

Total

28.711.874.283

6.391.105.660

Total/
Total
Rp
Trade payables
Other payables
Accrued expenses

-

6.391.105.660

Due to shareholder

-

35.102.979.943

Total

Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual
Utang kepada
pemegang saham

13.022.492.982
42.246.136
1.823.180.431

-

-

-

1.245.553.116

Total

14.887.919.549

1.245.553.116

Total/
Total
Rp
13.022.492.982
42.246.136
1.823.180.431

Trade payables
Other payables
Accrued expenses

-

1.245.553.116

Due to shareholder

-

16.133.472.665

Total

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4

31/12/2015*)
Tiga bulan
sampai
Lebih dari satu
dengan
tahun sampai
satu tahun/
dengan
Three
lima tahun/
months
Later than one
to one year
to five years
Rp
Rp

Kurang dari
tiga bulan/
Less than
three
months
Rp
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual
Utang kepada
pemegang saham

10.806.636.379
470.709.363
1.625.395.293

Total
*) Disajikan kembali - Catatan 4

objectives

25.782.422.735
398.501.754
2.530.949.794

31/12/2016*)
Tiga bulan
sampai
Lebih dari satu
dengan
tahun sampai
satu tahun/
dengan
Three
lima tahun/
months
Later than one
to one year
to five years
Rp
Rp

Kurang dari
tiga bulan/
Less than
three
months
Rp

management

Total/
Total
Rp

-

10.806.636.379
470.709.363
1.625.395.293

Trade payables
Other payables
Accrued expenses

-

10.205.077.909

-

10.205.077.909

Due to shareholder

12.902.741.035

10.205.077.909

-

23.107.818.944

Total
*) As restated - Note 4
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24. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

24. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)

e.

Tujuan
manajemen
(Lanjutan)

risiko

keuangan

Kurang dari
tiga bulan/
Less than
three
months
Rp

e.

Financial risk
(Continued)

31/12/2014
Tiga bulan
sampai
Lebih dari satu
dengan
tahun sampai
satu tahun/
dengan
Three
lima tahun/
months
Later than one
to one year
to five years
Rp
Rp

management

objectives

Total/
Total
Rp

Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual

12.677.459.195
28.550.000
937.738.612

-

-

12.677.459.195
28.550.000
937.738.612

Trade payables
Other payables
Accrued expenses

Total

13.643.747.807

-

-

13.643.747.807

Total

Manajemen risiko kredit

Credit risk management

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari
counterpart atas liabilitas kontraktual yang
mengakibatkan kerugian keuangan kepada
Grup. Grup memiliki risiko konsentrasi kredit
yang signifikan atas pendapatan yang berasal
BPJS Kesehatan. Grup memiliki kebijakan
untuk memastikan bahwa pelayanan pada
pasien sesuai dengan standar jasa pelayanan
rumah
sakit
yang
berkualitas
dan
memperhatikan batas kreditnya. Bagian
piutang menetapkan batas kredit dan tingkat
jaminan untuk pasien.

Credit risk arises from the risk that
counterparty will default on its contractual
obligations which resulting in financial loss to
the Group. The Group has significant
concentration of credit risk for revenues from
BPJS Kesehatan. The Group has policies in
place to ensure that the services to the patient
is inline with quality hospital services
standards and pay attention to the credit
limits. The receivables department set-up the
credit limit and level of asssurance for the
patient.

Eksposur risiko kredit Grup berkaitan dengan
kegiatan jasa rumah sakit untuk peserta BPJS
Kesehatan terasosiasi pada posisi kontraktual
pasien yang muncul pada saat penerimaan
pasien. Dengan demikian, Grup memerlukan
pertimbangan yang memadai dan kehati-hatian
serta administrasi yang baik untuk mengurangi
risiko tersebut.

The Group’s exposure to credit risk relating to
activities of hospital services for BPJS
Kesehatan’s participant is associated in the
contractual position of the patient which
occurred at the time of patient’s admission.
Accordingly, the Group requires adequate
consideration and prudence and good
administration to mitigate such risks.

Untuk aset keuangan lainnya seperti bank,
piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang
kepada pemegang saham, Grup meminimalkan
risiko kredit dengan melakukan penempatan
pada lembaga keuangan yang bereputasi dan
mengelola risiko kredit dengan menetapkan
batasan jumlah risiko yang dapat diterima
untuk masing-masing counterpart (Catatan 5,6
dan 7).

For other financial assets, such as cash in
banks, trade receivables, other receivables and
due from shareholder, the Group minimizes
the credit risk by placing funds with reputable
financial institutions and manage the credit
risk by set-up limits on acceptable risk to each
counterpart. (Notes 5, 6 and 7).
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25. MANAJEMEN PERMODALAN

25. CAPITAL MANAGEMENT

Grup mengelola permodalan ditujukan untuk
memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan
usaha secara berkelanjutan dan memaksimumkan
imbal hasil kepada pemegang saham melalui
optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Untuk
memelihara atau mencapai struktur modal yang
optimal, Grup dapat menyesuaikan jumlah
pembayaran
deviden,
pengurangan
modal,
penerbitan saham baru atau membeli kembali
saham beredar, mendapatkan pinjaman baru atau
menjual aset untuk mengurangi pinjaman.

The Group manages its capital to ensure that it
will be able to continue as going concern while
maximising the return to stakeholders through the
optimisation of the debt and equity balance. In
order to maintain or achieve an optimal capital
structure, the Group may adjust the amount of
dividend payment, return capital to shareholders,
issue new shares or buy back issued shares, obtain
new borrowings or sell assets to reduce
borrowings.

Struktur permodalan Grup terdiri dari liabilitas dan
ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
Perusahaan dan kepentingan non-pengendali
sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan
konsolidasian.

The Group’s capital structure consists of liabilities
and in banks and equity attributable to the owners
of the Company and non-controlling interest as
described in the consolidated financial statements.

Dewan Direksi Perusahaan
secara
berkala
melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan.
Sebagai bagian dari reviu ini, Dewan Direksi
mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko
yang berhubungan.

The Board of Directors of the Company periodically
reviewed the Company's capital structure. As part
of this review, the Board of Directors considered
the cost of capital and related risk.

Rasio antara liabilitas dan ekuitas adalah sebagai
berikut:

The ratio between liabilities and equity are as
follows:

30/11/2017
Rp
Liabilitas
Ekuitas (Defisiensi modal)

31/12/2016*)
Rp

31/12/2015*)
Rp

31/12/2014
Rp

59.218.026.273
250.424.446.982

26.133.699.311
12.127.786.158

26.383.709.596
722.889.370

13.917.273.755
(2.103.998.450)

Liabilities
Equity (Capital deficiency)

24%

215%

3650%

-661%

Liabilities to equity ratio

Rasio liabilitas dan ekuitas
*) Disajikan kembali - Catatan 4

26. CATATAN PENDUKUNG
KONSOLIDASIAN

*) As restated - Note 4

LAPORAN

ARUS

KAS

26. NOTES
SUPPORTING
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH CASHFLOW

Kas dan bank

Cash on hand and in banks

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas
dan bank setelah dikurangi cerukan. Tidak terdapat
cerukan pada akhir periode pelaporan. Kas dan
bank pada akhir periode pelaporan seperti
diungkapkan dalam laporan arus kas konsolidasian
adalah sebagai berikut:

For the purposes of the consolidated statement of
cash flows, cash on hand and in banks is net of
outstanding bank overdrafts. There is no bank
overdraft at the end of reporting period. Cash on
hand and in banks at the end of the reporting
period as shown in the consolidated statement of
cash flows is as follows:
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30/11/2017
Rp
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31/12/2016*)
Rp

31/12/2015*)
Rp

31/12/2014
Rp

Kas
Bank

509.267.021
3.178.439.392

105.753.672
1.085.583.947

74.743.101
884.354.447

17.271.615
638.085.209

Cash on hand
Cash in banks

Total

3.687.706.413

1.191.337.619

959.097.548

655.356.824

Total

*) Disajikan kembali - Catatan 4

*) As restated - Note 4

26. CATATAN PENDUKUNG LAPORAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

ARUS

KAS

26. NOTES
SUPPORTING
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH CASHFLOW (Continued)

Transaksi non-kas

Non-cash transactions

Grup melakukan transaksi investasi dan pendanaan
yang tidak mempengaruhi kas dan tidak termasuk
dalam laporan arus kas konsolidasian dengan
rincian sebagai berikut:

The Group entered into non-cash investing and
financing activities which are not reflected in the
consolidated statements of cash flows with details
as follows:

(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016*)
(Tidak diaudit/
2017
Unaudited )
Rp
Rp
Peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor melalui
inbreng aset tetap
Penambahan investasi
obligasi wajib konversi
melalui penerbitan
obligasi wajib konversi
Penambahan aset tetap
oleh entitas anak
melalui penerbitan
obligasi wajib konversi

2016*)
Rp

(Satu tahun/One year )
2015*)
Rp

181.372.000.000

-

-

-

37.636.000.000

-

-

-

(37.636.000.000)

Pembayaran sewa
(13.612.500.000)
Offseting utang kepada
pemegang saham
atas sewa aset tetap
terhadap piutang kepada
pemegang saham
12.375.000.000

(12.191.666.667)

11.083.333.333

(13.300.000.000)

12.090.909.091

*) Disajikan kembali - Catatan 4

27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
a.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan dalam
akta No. 2 tanggal 6 Desember 2017 dari
Susanto, SH, M.Kn., notaris di Kabupaten Deli
Serdang, para pemegang saham Perusahaan
menyetujui
peningkatan
modal
dasar
Perusahaan dari 725.488 saham dengan nilai
nominal Rp 1 juta atau Rp 725.488.000.000
menjadi 876.832 saham dengan nilai nominal
Rp 1 juta
atau Rp 876.832.000.000 dan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Perusahaan dari 181.372 saham dengan nilai
nominal Rp 1 juta atau Rp 181.372.000.000
menjadi 219.208 saham dengan nilai nominal
Rp 1 juta atau Rp 219.208.000.000.
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor
berasal dari hasil perbaikan kesalahan nilai

(10.000.000.000)

9.090.909.091

2014
Rp
Increase in issued
and paid-up capital
through inbreng of
fixed assets
Additional mandatory
convertible bond invesment
through issuance of
- mandatory convertible bond
Additional fixed assets of
the subsidiary through
issuance of mandatory
convertible bond
-

-

Payment of rent
Offseting of
due to shareholder
on the rent of fixed assets
to due from shareholder
*) As restated - Note 4

27. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
a.

Based on the Minutes Meeting of Extraordinary
General Meeting of Shareholders of the
Company No. 2 dated 6 December 2017 of
Susanto, SH, M.Kn., a notary in Kabupaten
Deli Serdang, the Company's shareholders
approved
to
increase
the
Company's
authorized capital from 725,488 shares at par
value of Rp 1 million or Rp 725,488,000,000 to
876,832 shares at par value Rp 1 million
or Rp 876,832,000,000 and increase the
Company’s issued and paid up capital from
181,372 shares with par value of Rp 1 million
or Rp 181,372,000,000 to 219,208 shares
with par value of Rp 1 million or
Rp 219,208,000,000. The increase in issued and
paid-up capital was derived from the result of
the correction of misstatement of the inbreng
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sebesar Rp 200 juta milik dr I Nyoman Ehrich
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disetor (Catatan 9 dan 15) pada tanggal
30 November 2017 dan eksekusi obligasi wajib
konversi sebesar Rp 37.636.000.000 yang
diterbitkan Perusahaan kepada dr I Nyoman
Ehrich Lister (Catatan 16).
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PELAPORAN

value of the land and building and equipment
amounting to Rp 200 million of dr I Nyoman
Ehrich Lister which was presented as
additional paid in capital as at 30 November
2017 (Notes 9 and 15) and the execution
of
mandatory
convertible
bonds
of
Rp 37,636,000,000 which was issued by the
Company to dr I Nyoman Ehrich Lister
(Note 16).
27. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

Sehubungan dengan keputusan ini, susunan
kepemilikan saham Perusahaan menjadi
sebagai berikut:

In connection with this decision, the
Company's share ownership structure is as
follows:

27. PERISTIWA
(Lanjutan)

SETELAH

PERIODE

Pemegang saham/
Shareholders
dr I Nyoman Ehrich Lister
Clarissa Lister
Gilbert Lister
Golderick Lister
Claranita Lister
Total/Total

Jumlah saham/
Number of shares

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham Perusahaan dalam akta No. 83 tanggal
13 Desember 2017 dari Humberg Lie, SH., S.E.,
M.Kn., notaris di Jakarta Utara, para pemegang
saham Perusahaan menyetujui antara lain
sebagai berikut:

Total modal
ditempatkan dan
disetor/
Total issued and
paid in capital stock
Rp

219.048
40
40
40
40

99,93%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

219.048.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000

219.208

100,00%

219.208.000.000

Perubahan anggaran dasar telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Surat
Keputusan No. AHU-0025778.AH.01.02. Tahun
2017 tanggal 7 Desember 2017 dan telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai
dengan
surat
penerimaan
dan
pemberitahuan perubahan data No. AHUAH.01.03-0198552 tanggal 7 Desember 2017.
b.

Persentase
pemilikan/
Percentage of
ownership
%

The amendment of articles of association has
been approved by the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia in
his
Decision
Letter
No.
AHU0025778.AH.01.02. Year 2017 dated 7
December 2017 and has been received and
recorded in the Legal Entity Administration
System of the Ministry of Justice and Human
Rights of the Republic of Indonesia in
accordance with the letter of acceptance and
notification of data changes No. AHUAH.01.03-0198552 dated 7 December 2017.
b.

Based on the Company's Shareholders'
Resolution Statement as stated in notarial
deed No. 83 dated 13 December 2017 of
Humber Lie, SH.,SE., M.Kn., a notary in North
Jakarta,
the
Company's
shareholders
approved among others as follows:

(1) Perubahan nilai nominal saham Perusahaan
yang semula sebesar Rp 1 juta per saham
menjadi Rp 100 per saham.

(1) The change in the par value of the
Company's
shares
amounting
to
Rp 1 million per share to Rp 100 per
share.

(2) Perubahan status dari perusahaan tertutup
menjadi perusahaan terbuka atau disingkat
“TBK” melalui penerbitan dan penjualan
saham baru Perusahaan.

(2) The change of status from a closed
company to an open company or "TBK"
through the issuance and sale of new
shares of the Company.

(3) Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris dan mengangkat anggota

(3) Discharge of all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners and
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direksi dan
berikut:

Dewan

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

27. PERISTIWA
(Lanjutan)

c.

SETELAH

:
:
:
:
:

PERIODE

PT ROYAL PRIMA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 – Unaudited)
AND FOR YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

sebagai

appoint members of the Board of
Directors and Board of Commissioners as
follows:

dr I Nyoman Ehrich Lister
Heriyanti
Tommy Leonard
Mok Siu Pen
Irsan Rusli

PELAPORAN

:
:
:
:
:

President Commissioner
Independent Commissioner
President Director
Director
Independent Director

27. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

(4) Pengeluaran
saham
baru
sebanyakbanyaknya 2 miliar saham dengan nilai
nominal Rp 100 melalui Penawaran Umum
Saham Perdana kepada masyarakat dengan
memperhatikan
peraturan
perundang
undang yang berlaku.

(4) The issuance of new shares with
maximum of 2 billion shares with a par
value of Rp 100 through the Initial Public
Offering to the public with due regard to
prevailing laws and regulations.

(5) Pemberian kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perusahaan dengan hak subsitusi
untuk melaksanakan segala tindakan
terkait dengan Penawaran Umum Saham
Perdana.

(5) Provision of power and authority to the
Company's Board of Directors with the
right of substitution to carry out all
actions related to Initial Public Offering.

(6) Perubahan maksud dan tujuan dari
Perusahaan serta perubahan seluruh
ketentuan anggaran dasar Perusahaan
dalam rangka menjadi perusahaan terbuka.

(6) Changes in the purpose and objective of
the Company and the amendment of the
Company's articles of association in order
to become an open company.

Perubahan anggaran dasar telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Surat
Keputusan No. AHU-0026556.AH.01.02. Tahun
2017 tanggal 15 Desember 2017 dan telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai
dengan
surat
penerimaan
dan
pemberitahuan perubahan data No. AHUAH.01.03-0201586 dan No. AHU-AH.01.030201587 masing-masing tanggal 15 Desember
2017.

The amendment of articles of association has
been approved by the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia in
his
Decision
Letter
No.
AHU0026556.AH.01.02. Year 2017 dated 15
December 2017 and has been received and
recorded in the Legal Entity Administration
System of the Ministry of Justice and Human
Rights of the Republic of Indonesia in
accordance with the letter of acceptance and
notification of data changes No. AHUAH.01.03-0201586 and AHU-AH.01.03-0201587
respectively, dated 7 December 2017.

Berdasarkan Surat Penunjukan
Corporate
Secretary Perusahaan tanggal 15 Desember
2017 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perusahaan tanggal 17 Januari 2018, maka
susunan
Komite
Audit
dan
Sekretaris
Perusahaan adalah sebagai berikut:
Ketua
Anggota
Sekretaris Perusahaan

d.

Komisaris

Exhibit E/64

c.

Based on the Company's Surat Penunjukan
Corporate Secretary dated 15 December 2017
and Surat Keputusan Dewan Komisaris dated
17 January 2018, the composition of the Audit
Committee and the Corporate Secretary are
as follows:

DR. Heriyanti, S.H., SPN
Teng Sauh Hwee, S.E., M.Si
Hendry, S.E., MM
Mok Siu Pen

Penyampaian SPT dan SPT Pembetulan untuk
tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016,

Chairman
Members
Corporate Secretary

d.

Submission of correction of SPT for the years
ended 31 December 2016, 2015 and 2014 have
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2015 dan 2014 telah dilakukan pada tanggal
13 Februari 2018 dan 15 Februari 2018, dimana
Perusahaan dan entitas anak membayar pajak
badan masing-masing sebesar Rp 4.110.478.750
dan Rp 112.245.506 untuk 2016 dan
Rp 350.998.750 dan Rp 25.145.927 untuk 2015
dan Perusahaan melaporkan rugi pajak sebesar
Rp 2.427.777.096 untuk tahun 2014.
27. PERISTIWA
(Lanjutan)

SETELAH

PERIODE

PELAPORAN

been made on 13 February 2018 and 15
February 2018, wherein the Company and the
subsidiary pay corporate income taxes of
Rp 4,110,478,750 and Rp 112,245,506 for
2016 and Rp 350,998,750 and Rp 25,145,927
for 2015 and the Company has reported the
tax loss amounting to Rp 2,427,777,096 for
2014.
27. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

e.

Pada tanggal 19 Februari 2018, Perusahaan
menandatangani
polis
asuransi
dengan
PT Chubb General Insurance Indonesia.
Asuransi ini merupakan asuransi harta benda,
gempa bumi dan tanggung jawab hukum
dengan nilai pertanggungan Rp 200 miliar yang
berlaku mulai 15 Februari 2018 hingga
15 Februari 2019.

e.

On 19 February 2018, the Company sign
insurance policy with to PT Chubb General
Insurance Indonesia. This insurance comprises
of property all risk, earthquake and public
liability total sum insured of Rp 200 billion
which is valid from 15 February 2018 until
15 February 2019.

f.

Pada 29 Januari 2018, Perusahaan dan BPJS
Kesehatan
Cabang
Utama
Medan
menandatangani perjanjian kerja sama tentang
pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan
bagi peserta program jaminan kesehatan.
Ruang
lingkup
perjanjian
ini meliputi
pemberian pelayanan kesehatan rujukan
tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan
kesehatan yang bersifat spesialistik atau sub
spesialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat
lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan
rawat inap di ruang perawatan khusus.

f.

On 29 January 2018, the Company and BPJS
Kesehatan Cabang Utama Medan signed a
cooperation agreement on advanced health
referral services for health insurance program
participants. The scope of this agreement
covers the provision of advanced referral
health services in the form of specialist or
sub-specialist health services consisting of
advanced outpatient, inpatient, and inpatient care in special care rooms.

Tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap
yang dilakukan Rumah Sakit Royal Prima (RSRP)
diberlakukan tarif INA-CBGs berdasarkan kelas
B sesuai kelas rumah sakit. Perjanjian ini
efektif mulai 1 Februari 2018 dan berakhir
pada tanggal 28 Februari 2018. Pada tanggal 26
Februari 2018 para pihak sepakat untuk
mengadakan addendum pertama perjanjian
kerjasama untuk mengubah jangka waktu
perjanjian tersebut menjadi efektif sejak
1 Januari 2018 sampai 31 Mei 2018.
28. INFORMASI TAMBAHAN
Berikut pada halaman Ekshibit F sampai dengan
halaman Ekshibit F/4, merupakan informasi
keuangan tersendiri entitas induk saja yang
menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan
perubahan ekuitas, laporan arus kas dan informasi
investasi entitas anak dimana investasi saham pada
entitas anak tersebut dipertanggungjawabkan
dengan metode biaya.

Tariff of outpatient and inpatient service
conducted by Rumah Sakit Royal Prima (RSRP)
apply INA-CBGs tariff based on class B
according to hospital class. This agreement is
effective from 1 February 2018 and ends on
28 February 2018. On 26 February 2018 the
parties agreed to hold the first addendum of
a cooperation agreement to amend the terms
of the agreement to become effective from
1 January 2018 to 31 May 2018.
28. SUPPLEMENTARY INFORMATION
The following pages on Exhibit F to pages
Exhibit F/4 , is the financial information of
the parent company only which presents
statements of financial position, statements of
profit and loss and other comprehensive income,
statements of changes in equity, statements of
cash flows and other information of investments in
subsidiaries in which investments in its subsidiary
was accounted using the cost method.
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29. PENERBITAN KEMBALI
KONSOLIDASIAN

LAPORAN

KEUANGAN

Sebelumnya,
Perusahaan
telah
menerbitkan
laporan keuangan konsolidasian untuk periode
sebelas bulan yang berakhir 30 November 2017 dan
2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2016, 2015 dan 2014 pada tanggal
19 Februari 2018. Terkait dengan Penawaran Umum
Perdana Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan
keuangan konsolidasian untuk periode sebelas
bulan yang berakhir 30 November 2017 dan 2016
dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember
2016, 2015 dan 2014, dengan beberapa perubahan
dan penambahan pengungkapan yang tidak
material
meliputi:
menambahkan
referensi
kebijakan akuntansi pada laporan keuangan
konsolidasian yang terdiri dari laporan posisi
keuangan konsolidasian, serta laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan
ekuitas (defisiensi modal) dan laporan arus kas
konsolidasian dan pada Catatan 6, 7, 9, 10, 12, 17,
18, 19, 20, 27, 28, 29 dan 30 atas laporan keuangan
konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:
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29. REISSUANCE OF
STATEMENTS

CONSOLIDATED

FINANCIAL

Previously, the Company has issued the
consolidated financial statements for the elevenmonth periods ended 30 November 2017 and 2016
and for years ended 31 December 2016, 2015 and
2014 dated 19 February 2018. In connection with
the Initial Public Offering Shares of the Company
in Indonesia Stock Exchange. The Company has
reissued the consolidated financial statements for
the eleven-month period ended 30 November 2017
and 2016 and for years ended 31 December 2016,
2015 and 2014, with several immaterial changes
and additions disclosure which comprises of:
added reference number of accounting policies in
the consolidated financial statements, which
comprises of the consolidated financial position
and the related consolidated statements of profit
or loss and other comprehensive income, changes
in equity (capital deficiency) and cash flows and
in Notes 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29
and 30 of consolidated financial statements, with
details as follows:

a.

Menambahkan referensi kebijakan akuntansi
pada laporan keuangan konsolidasian.

a.

Added reference of accounting policies to
the consolidated financial statements.

b.

Memperbaiki penyajian analisa umur piutang
pada Catatan 6 atas laporan keuangan
konsolidasian.

b.

Improving the presentation of aging analysis
of trade receivables in Note 6 of the
consolidated financial statements.

c.

Menambahkan
pengungkapan
perjumpaan
piutang dan utang pada Catatan 7 atas laporan
keuangan konsolidasian.

c.

Added disclosure of set-off of receivables
and payables in Note 7 of the consolidated
financial statements.

d.

Menambahkan pengungkapan rincian aset
tetap pada tabel penyajian aset tetap
berkaitan dengan aset tetap yang diperoleh
dari inbreng, penurunan nilai atas aset tetap
Grup, rincian aset tetap dalam pembangunan,
estimasi penyelesaian dan tidak terdapatnya
kapitalisasi
biaya
pinjaman,
jumlah
pertanggungan asuransi aset tetap, Grup tidak
memiliki aset tetap yang tidak dipakai
sementara, jumlah aset tetap yang telah
disusutkan penuh dan masih digunakan, jumlah
aset tetap yang dihentikan dari penggunaan
aktif pada Catatan 9 atas laporan keuangan

d.

Added disclosure of detail of fixed assets in
the table of disclosure of fixed assets in
relation to fixed assets obtained from
inbreng, impairment of the Grup’s fixed
assets, detail of construction in progress,
estimation time of completion and there is
no capitalization of borrowing cost, sum
insured of the fixed assets, the Grup does
not have temporary unused fixed assets,
fully depreciated and still used fixed assets,
discontinued from active used fixed assets in
Note 9 of the consolidated financial
statements.
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konsolidasian.
e.

Menambahkan pengungkapan umur utang
usaha yang secara umum, term of payment
yang disepakati dalam perjanjian antara Grup
dengan pemasok dan doktor berkisar rata-rata
pada 30 hingga 45 hari pada Catatan 10 atas
laporan keuangan konsolidasian.

29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

KEUANGAN

e.

Added disclosure of aging of trade payables
which generally, the term of payment
agreed in the agreement between the Group
with the supplier and doctor ranges from 30
to 45 days on average in Note 10 of the
consolidated financial statements.

29. REISSUANCE OF CONSOLIDATED
STATEMENTS (Continued)

FINANCIAL

f.

Memperbaiki salah saji pajak penghasilan,
pendapatan, beban pokok pendapatan, beban
administrasi, laba (rugi) per saham dasar dan
informasi tambahan untuk periode sebelas
bulan yang berakhir 30 November 2016 (tidak
diaudit) pada Catatan 12, 17, 18, 19, 20 dan
28 atas laporan keuangan konsolidasian.

f.

Improving the mistatements of taxation,
revenue, cost of revenue, administrative
expenses, basic earning (loss) per share and
supplementary information for elevenmonth period ended 30 November 2016
(unaudited) in Notes 12, 17, 18, 19, 20 and
28 of the consolidated financial statements.

g.

Menambahkan pengungkapan atas peristiwa
setelah tanggal pelaporan pada Catatan 27
atas laporan keuangan konsolidasian.

g.

Added disclosure of events after reporting
period in Note 27 of the consolidated
financial statements.

h.

Menambahkan
pengungkapan
penerbitan
kembali laporan keuangan konsolidasian pada
Catatan 29 dan 30.

h.

Added
disclosure
of
reissuance
of
consolidated financial statements in Notes
29 and 30.

30. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN OTORISASI
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG
DITERBITKAN KEMBALI

30. MANAGEMENT
RESPONSIBILITY
AND
AUTHORIZATION OF REISSUED CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

Laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan
dengan tujuan untuk disertakan dalam Surat
Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan
rencana Penawaran Umum Perdana Saham
Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

This consolidated financial statements has been
issued for inclusion in the Registration Statement
in connection with the proposed Intial Public
Offering Shares of the Company in Indonesia Stock
Exchange.

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan
konsolidasian yang diterbitkan kembali merupakan
tanggung jawab manajemen, dan telah diotorisasi
oleh Dewan Direktur untuk diterbitkan pada
tanggal 22 Maret 2018.

The preparation and fair presentation of the
reissued consolidated financial statements were
the responsibilities of the management and were
authorized by the Board of Directors for issue on
22 March 2018.
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30/11/2017
Rp

Exhibit F
PT ROYAL PRIMA
SUPPLEMENTARY INFORMATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY
30 NOVEMBER 2017 AND 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

31/12/2016
Rp

31/12/2015
Rp

31/12/2014
Rp

ASET

ASSETS

ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha
Piutang kepada pemegang saham
Piutang kepada pihak berelasi
Piutang lain-lain
Persediaan
Biaya dibayar di muka dan uang muka

2.626.314.835
43.278.363.671
3.078.886.448
499.692.828
7.477.206.830
919.061.480

973.088.604
20.321.229.759
2.339.534.334
293.050.853
4.911.310.067
60.537.261

382.235.770
18.799.972.786
195.504.500
3.419.127.210
111.040.306

655.356.824
4.050.310.529
3.219.619.859
1.751.579.633
1.484.655.077

CURRENT ASSETS
Cash on hand and in banks
Trade receivables
Due from shareholder
Recevables from related party
Other receivables
Inventories
Prepaid expenses and advances

Total aset lancar

57.879.526.092

28.898.750.878

22.907.880.572

11.161.521.922

Total current assets

13.510.417
638.242.966

NON-CURRENT ASSETS
Investments in mandatory
convertible bond
Fixed assets
Deferred tax assets

ASET TIDAK LANCAR
Investasi obligasi wajib konversi
Aset tetap
Aset pajak tangguhan

37.636.000.000
201.110.973.547
992.839.974

957.480.169
279.171.888

9.635.417
106.132.190

Total aset tidak lancar

239.739.813.521

1.236.652.057

115.767.607

651.753.383

Total non-current assets

TOTAL ASET

297.619.339.613

30.135.402.935

23.023.648.179

11.813.275.305

TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

(DEFISIENSI MODAL)

(CAPITAL DEFICIENCY)

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual
Utang pajak
Pendapatan diterima dimuka
Utang kepada pemegang saham

19.861.398.573
322.231.754
2.417.948.286
18.755.817.852
337.916.674
6.391.105.660

8.479.510.071
42.246.136
1.569.816.415
7.631.025.912
-

8.783.811.216
470.709.363
1.477.459.176
2.045.362.348
9.968.458.974

12.677.459.195
28.550.000
937.738.612
148.331.181
-

CURRENT LIABILITIES
Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Taxes payable
Unearned revenue
Due to shareholder

Total liabilitas jangka pendek

48.086.418.799

17.722.598.534

22.745.801.077

13.792.078.988

Total current liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas imbalan pascakerja

2.259.915.592

1.116.687.553

424.528.758

125.194.767

NON-CURRENT LIABILITIES
Post-employment benefit liabilities

50.346.334.391

18.839.286.087

23.170.329.835

13.917.273.755

Total liabilities

Total liabilitas
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000
per saham
Modal dasar - 725.488 saham
(31 Desember 2016, 2015 dan
2014: 400 saham)
Modal ditempatkan dan disetor 181.372 saham (31 Desember 2016, 2015
dan 2014: 200 saham)
Tambahan modal disetor
Obligasi wajib konversi
Saldo laba (defisit)

181.372.000.000
200.000.000
37.636.000.000
28.065.005.222

200.000.000
11.096.116.848

200.000.000
(346.681.656)

EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
Share capital - Rp 1,000,000 par value
per share
Authorized capital - 725,488 shares
(31 Desember 2016, 2015 and
2014: 400 shares)
Issued and paid up capital 181,372 shares (31 Desember 2016,
200.000.000
2015 dan 2014: 200 shares)
Additional paid-in capital
Mandatory convertible bonds
(2.303.998.450)
Retained earning (deficit)

Total ekuitas (defisiensi modal)

247.273.005.222

11.296.116.848

(146.681.656)

(2.103.998.450)

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL)

297.619.339.613

30.135.402.935

23.023.648.179

11.813.275.305

Total equity (capital deficiency)
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
(CAPITAL DEFICIENCY)
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PT ROYAL PRIMA

PT ROYAL PRIMA

INFORMASI TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY INFORMATION

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

ENTITAS INDUK

PARENT COMPANY

UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR

FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED

30 NOVEMBER 2017 DAN 2016 (2016 - Tidak diaudit)

30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 - Unaudited)

DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016
(Satu tahun/One year )

(Tidak diaudit/
2017

Unaudited)

2016

2015

2014

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

PENDAPATAN

120.859.816.441

93.381.738.731

103.562.467.028

67.600.729.893

16.652.338.314

BEBAN POKOK PENDAPATAN

(85.252.999.581)

(70.001.739.097)

(77.034.814.206)

(54.819.964.950)

(12.014.337.734)

35.606.816.860

23.379.999.634

26.527.652.822

12.780.764.943

4.638.000.580

(12.756.877.744)

(9.988.185.754)

(11.211.834.919)

(9.913.286.746)

(8.017.203.824)

LABA KOTOR
Beban administrasi

REVENUE
COST OF REVENUE
GROSS PROFIT
Administrative expenses

Pendapatan bunga

65.997.478

29.967.529

32.335.241

18.212.972

12.113.759

Interest income

Keuntungan dan kerugian lain-lain

97.772.549

89.573.997

135.382.992

(49.317.402)

424.848.069

Other gains and losses

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

23.013.709.143

13.511.355.406

15.483.536.136

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK

(5.836.969.815)

(3.467.724.118)

(3.963.263.696)

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN

17.176.739.328

10.043.631.288

11.520.272.440

2.836.373.767
(882.096.388)
1.954.277.379

(2.942.241.416)
638.242.966
(2.303.998.450)

PENGHASILAN (KERUGIAN)

Item that will not be
reclassified subsequently

ke laba rugi

to profit or loss

Keuntungan (kerugian) aktuarial

Actuarial gain (loss) on

atas liabilitas

post-employment
(277.134.606)

(94.690.366)

(103.298.581)

4.052.554

-

69.283.652

23.672.591

25.824.645

(1.013.139)

-

(207.850.954)

(71.017.775)

(77.473.936)

3.039.415

-

Total penghasilan (kerugian)
komprehensif lain

benefits liabilities
Related tax income (expenses)
Total other comprehensive

TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN)

income (loss)
TOTAL COMPREHENSIVE

KOMPREHENSIF
PERIODE BERJALAN

PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD

INCOME (LOSS)

Pos yang tidak akan
direklasifikasi

Penghasilan (beban) pajak terkait

TAX INCOME (EXPENSE)

OTHER COMPREHENSIVE

KOMPREHENSIF LAIN

imbalan pasca-kerja

PROFIT (LOSS) BEFORE TAX

INCOME (LOSS)
16.968.888.374

9.972.613.513

11.442.798.504

1.957.316.794

(2.303.998.450)

FOR THE PERIOD

The original financial statements are in the Indonesian language
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PT ROYAL PRIMA
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK

PT ROYAL PRIMA
SUPPLEMENTARY INFORMATION
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
PARENT COMPANY

UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR
30 NOVEMBER 2017 DAN 2016 (2016 - Tidak diaudit)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 - Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

Tambahan modal
Obligasi wajib
disetor/
konversi/
Additional paid-in
Mandatory
capital
convertible bond
Rp'000
Rp

Modal
disetor/
Share capital
Rp

Saldo laba
(Defisit)/
Retained earning
(Deficit)
Rp

Total ekuitas/
Total equity
Rp

Saldo per 01/01/2014
Rugi periode berjalan

200.000.000
-

-

-

(2.303.998.450)

200.000.000
(2.303.998.450)

Balance as of 01/01/2014
Loss for the period

Saldo per 31/12/2014

200.000.000

-

-

(2.303.998.450)

(2.103.998.450)

Balance as of 31/12/2014

-

-

-

1.954.277.379

1.954.277.379

-

-

-

3.039.415

3.039.415

Profit for the period
Other comprehensive
income for the period

-

-

-

1.957.316.794

1.957.316.794

Total comprehensive
income for the period

Saldo per 31/12/2015

200.000.000

-

-

Laba periode berjalan
Rugi komprehensif
lain periode berjalan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.442.798.504

11.442.798.504

Total comprehensive
income for the period

Saldo per 31/12/2016

200.000.000

-

-

11.096.116.848

11.296.116.848

Balance as of 31/12/2016

Saldo per 01/01/2016
Laba periode berjalan
Rugi komprehensif
lain periode berjalan

200.000.000
-

-

-

(346.681.656)
10.043.631.288

(146.681.656)
10.043.631.288

(71.017.775)

(71.017.775)

Balance as of 01/11/2016
Profit for the period
Other comprehensive loss
for the period

Laba periode berjalan
Penghasilan komprehensif
lain periode berjalan
Total penghasilan
komprehensif
periode berjalan

Total penghasilan
komprehensif
periode berjalan

-

-

-

Total penghasilan
komprehensif
periode berjalan

200.000.000

-

-

Saldo per 30/11/2016

400.000.000

-

-

Saldo per 01/01/2017
Laba periode berjalan
Rugi komprehensif
lain periode berjalan

200.000.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total penghasilan
komprehensif
periode berjalan
Penambahan modal
disetor melalui inbreng
aset tetap
Penerbitan obligasi
wajib konversi
Selisih antara jumlah
imbalan yang dialihkan
dan jumlah tercatat
transaksi kombinasi
bisnis entitas
sepengendali
Saldo per 30/11/2017

(346.681.656)
11.520.272.440
(77.473.936)

(146.681.656)
11.520.272.440
(77.473.936)

Balance as of 31/12/2015
Profit for the period
Other comprehensive loss
for the period

9.825.931.857

Total comprehensive
income for the period

9.279.250.201

9.679.250.201

Balance as of 30/11/2016

11.096.116.848
17.176.739.328

11.296.116.848
17.176.739.328

Balance as of 01/01/2017
Profit for the period
Other comprehensive loss
for the period

9.625.931.857

(207.850.954)

16.968.888.374

(207.850.954)

16.968.888.374

Total comprehensive
income for the period

181.172.000.000

200.000.000

-

-

181.372.000.000

-

-

37.636.000.000

-

37.636.000.000

-

-

-

-

-

Additional paid-up
capital through inbreng
fixed assets
Issuance of mandatory
convertible bonds
Difference between
transfer benefit and the
carrying amount of the
combined business
entities under common
control transcation

181.372.000.000

200.000.000

37.636.000.000

28.065.005.222

247.273.005.222

Balance as of 30/11/2017

The original financial statements are in the Indonesian language
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PT ROYAL PRIMA
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR
30 NOVEMBER 2017 DAN 2016 (2016 - Tidak diaudit)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Sebelas bulan/Eleven-month )
2016
2017
(Tidak diaudit/
Unaudited)
Rp
Rp

PT ROYAL PRIMA
SUPPLEMENTARY INFORMATION
STATEMENTS OF CASH FLOWS
PARENT COMPANY
FOR THE ELEVEN-MONTH PERIODS ENDED
30 NOVEMBER 2017 AND 2016 (2016 - Unaudited)
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Satu tahun/One year )
2015
Rp

2016
Rp

2014
Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran pada pemasok

CASH FLOWS FROM OPERATING
ACTIVITIES

98.314.688.125
(40.065.405.187)

94.160.486.607
(46.184.229.631)

102.136.566.367
(49.124.491.100)

52.678.844.840
(35.679.952.762)

13.206.045.290
(4.815.500.570)

Pembayaran pada dokter, perawat
dan karyawan

Cash receipts from customers
Cash paid to suppliers
Cash paid to doctors, nurses

(29.887.890.049)

(25.339.694.993)

(28.090.577.517)

(21.387.395.846)

(4.712.181.796)

28.361.392.889

22.636.561.983

24.921.497.750

(4.388.503.768)

3.678.362.924

and employees

Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas

operasi

Net cash provided by (used in)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

CASH FLOWS FROM INVESTING

INVESTASI
Penerimaan bunga
Perolehan aset tetap

operating activities

ACTIVITIES

65.997.478
(21.634.251.016)

29.967.529
(1.145.895.940)

32.335.241
(1.145.895.940)

18.212.972
-

12.113.759
(15.500.000)

(21.568.253.538)

(1.115.928.411)

(1.113.560.699)

18.212.972

(3.386.241)

Interest received
Acquisition of fixed assets

Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk)
aktivitas investasi

Net cash provided by (used in)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN

ACTIVITIES

Penambahan piutang kepada
pemegang saham

Additional of due from

(5.544.815.296)

(21.670.050.000)

(24.670.050.000)

(7.718.544.230)

(3.034.476.059)

Penerimaan piutang kepada
pemegang saham

404.902.176

-

-

11.815.713.972

-

shareholder
Additional of due to

-

1.084.605.198

1.913.605.198

-

-

Pembayaran utang kepada
pemegang saham

shareholder
Receipt of due from

Penambahan utang kepada
pemegang saham

investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING

shareholder
Payment of due to

-

(60.266.764)

(460.639.415)

-

(20.645.711.566)

(23.217.084.217)

4.097.169.742

-

shareholder

Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas

pendanaan

Net cash provided by (used in)

(5.139.913.120)

(3.034.476.059)

KENAIKAN (PENURUNAN)

financing activities
NET INCREASE (DECREASE)

1.653.226.231

874.922.006

590.852.834

(273.121.054)

640.500.624

IN CASH

KAS DAN BANK AWAL PERIODE

973.088.604

382.235.770

382.235.770

655.356.824

14.856.200

AT BEGINNING OF THE PERIOD

KAS DAN BANK AKHIR PERIODE

2.626.314.835

1.257.157.776

973.088.604

382.235.770

655.356.824

BERSIH KAS

CASH ON HAND AND IN BANKS

CASH ON HAND AND IN BANKS
AT END OF THE PERIOD

