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PT Artajasa Pembayaran Elektronis, Tbk. (“Perseroan”) telah menyampaikan Pern-
yataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini 
kepada OJK dengan Surat No. 002/AJ/000/2018 tanggal 15 Januari 2018 sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan 
peraturan pelaksananya serta perubahan-perubahannya (“UUPM”). 

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncana-
kan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (”Bursa Efek” atau “BEI”) sesuai 
dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perse-
roan dengan BEI pada tanggal 14 Februari 2018 apabila memenuhi persyaratan 
pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. 

Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh 
BEl, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pem-
bayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai 
dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan 
LK No. Kep- 122/BL/2009 tangga1 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Dalam Rangka Penawaran Umum.  

Saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 437.505.800 (empat ratus 
tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, 
atau sebesar-besarnya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan 
dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan 
nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari (i) sebanyak-
banyaknya sebesar 187.465.800 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus 
enam puluh lima ribu delapan ratus) Saham Baru dan (ii) sebanyak-banyaknya 
sebesar 250.040.000 (dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu) Saham Divestasi 
yang akan ditawarkan oleh Lintasarta. 

Seluruh dana hasil dari penawaran Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam 
Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang 
menjadi kewajiban Perseroan dan Pemegang Saham Penjual, akan digunakan 
Perseroan untuk: 

 sekitar 60,0% akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas 
layanan Perseroan melalui pembelian peralatan dan/atau perlengkapan 
teknologi informasi; dan 

 sekitar 40,0% akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan 
dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan seiring dengan ber-
tambah luasnya jejaring bisnis Perseroan. 
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Company Discription 

PT Artajasa Pembayaran Elektronis, 

Tbk. adalah perusahaan yang men-

jalankan usaha di bidang jasa switch-

ing, jasa pembayaran, pengiriman 

uang, pembayaran perdagangan secara 

Elektronis, Tbk., penerbitan kartu, pen-

yediaan terminal (pemberian sewa 

terminal tanpa hak opsi (operational 

lease)), percetakan kartu (penjualan 

kartu kepada industri / institusi (tidak 

kepada masyarakat umum)), pem-

bayaran tagihan listrik (pemberian tagi-

han listrik dan perdagangan pulsa lis-

trik); pembayaran tagihan air 

(pemberian tagihan air), penjualan 

pulsa, penyediaan layanan hosting, dan 

pemberian jasa manajemen (service 

management). 
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Riwayat Singkat Perseroan 

PT Artajasa Pembayaran Elektronis, Tbk. adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa switching, jasa pem-

bayaran, pengiriman uang, pembayaran perdagangan secara Elektronis, Tbk., penerbitan kartu, penyediaan terminal 

(pemberian sewa terminal tanpa hak opsi (operational lease)), percetakan kartu (penjualan kartu kepada industri / institusi 

(tidak kepada masyarakat umum)), pembayaran tagihan listrik (pemberian tagihan listrik dan perdagangan pulsa listrik); 

pembayaran tagihan air (pemberian tagihan air), penjualan pulsa, penyediaan layanan hosting, dan pemberian jasa mana-

jemen (service management). 

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana  ini, struktur permodalan 

dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana  ini secara proforma adalah sebagai beri-

kut: 

Keunggulan Kompetitif. Perseroan memliki keunggulan komptitif dibanding kompetitornya, yaitu:  

 Merupakan perusahaan penyedia layanan transaksi Elektronis, Tbk. terdepan di Indonesia dengan anggota jaringan 

terbanyak dan rekam jejak pengembangan produk serta kemampuan operasional yang kuat. 

 Sebagai satu dari empat Lembaga Switching, Perseroan berada pada garis terdepan untuk mengambil peluang yang 

signifikan dari implementasi GPN. 

 Memiliki model bisnis dengan skalabilitas yang tinggi untuk meningkatkan laba dan marjin keuntungan lebih lanjut 

serta didukung arus kas yang kuat. 
 Berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan industri e-commerce yang kuat di Indonesia. 
 Berada pada posisi yang menguntungkan untuk mengambil kesempatan dari penambahan jumlah rekening bank dan 

kartu keuangan. 

 Didukung tim manajemen yang ahli dan berpengalaman dan pemegang saham utama yang solid. 

 

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi saat ini adalah sebagai berikut :  

Dewan Komisaris 

 Komisaris Utama   : Zainal Abidin 
 Komisaris Independen  : Hammam Riza Yusuf 
 Komisaris    : Arya Damar 
 Komisaris   : Taufik Hendra Kusuma 
 Komisaris   : Herry Andriejanssen 

Direksi 

 Direktur Utama   : Bayu Hanantasena 
 Direktur    : Teddy Sis Herdianto 
 Direktur   : Nawawi 
 Direktur Independen  : Anthoni Morris 
 

 



Risiko Investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung mau-

pun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja 

keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama. 

 Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan: 

 Perseroan beroperasi dalam industri yang kompetitif dan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif dapat 

berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. 

 Kemajuan teknologi dapat mendorong munculnya lebih banyak solusi pembayaran Elektronis, Tbk. yang dapat 

mengurangi permintaan terhadap layanan atau marjin Perseroan. 

 Perseroan bergantung pada beberapa pelanggan tertentu di pilar bisnis pembayaran dan ketidakmampuan Perse-

roan untuk mempertahankan pelanggan tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis. 

 Kesuksesan Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik 

dengan mitra dan kegagalan menjaga hubungan baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap layanan Perse-

roan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan. 

 Kemungkinan tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Izin Lembaga Switching. 

 Perseroan mungkin tidak dapat melaksanakan atau mengelola strategi pertumbuhannya dikarenakan berbagai 

faktor yang berada di luar kendali Perseroan. 

 Perseroan mungkin tidak dapat mengembangkan dan memasarkan produk dan layanan barunya. 

 Kegiatan operasional Perseroan sangat bergantung pada teknologi informasi dan sistem dan kegagalan dan ham-

batan operasional terkait informasi teknologi dan sistem dapat berdampak merugikan terhadap operasional. 

 Tarif yang dikenakan Perseroan kepada pengguna jasa Perseroan sebagai Lembaga Switching GPN diatur dan ber-

gantung pada ketidakpastian akibat perubahan kebijakan penetapan tarif. 

 Perseroan bergantung pada penyedia jasa pihak ketiga untuk layanan-layanan tertentu yang diperlukan dalam 

menjalankan bisnis Perseroan. 

 Keberhasilan Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroanuntuk menarik, mempertahankan dan memoti-

vasi personel yang memenuhi kualifikasi. 

 Perubahan terkait atau ketidakpatuhan dengan peraturan pemerintah dapat berdampak negatif terhadap bisnis. 

 Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan 

kegiatan usahanya. 

 Nilai pertanggungan dari asuransi yang dimiliki Perseroan mungkin tidak cukup untuk melindungi Perseroan dari 

setiap kerugian. 

 Pemegang Saham Perseroan dapat memiliki pendapat yang berbeda. 

 

 Risiko terkait pasar: 

 Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan jika 

risiko tersebut timbul, akibatnya dapat menganggu kegiatan usaha Perseroan serta mengakibatkan investor men-

galami kerugian signifikan atas investasinya. 

 Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap Perseroan. 

 

 Risiko terkait Investasi pada Saham Perseroan: 

 Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas atas saham Perseroan; jumlah saham 

publik Perseroan yang beredar dapat berkontribusi terhadap kurangnya likuiditas. 

 Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara luas. 

 Perubahan atas nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya yang mungkin terjadi di masa mendatang dapat mem-

pengaruhi nilai saham dan dividen Perseroan dalam nilai mata uang asing. 

 

Kebijakan Dividen. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk mem-

bayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 45% (empat puluh lima persen) dari laba tahun berjalan mulai tahun 

2019 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2018, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan 

yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan arus kas dan rencana investasi. 



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak 

Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut: 

 Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi 

 Perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan Lintasarta, pemegang saham Perseroan. 

 Perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan Indosat, pemegang saham tidak langsung Perseroan. 

 Perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan PT Sisindokom Lintasbuana. 

 Perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan PT Datacell Infomedia 

 Perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan PT Media Indonusa 

 Perjanjian Kerja sama antara Perseroan dengan PT Electronic Data Interchange Indonesia 

 Perjanjian Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga 

 Perjanjian kerja sama untuk switching 

 Perjanjian kerja sama untuk keanggotaan ATM Bersama 

 Perjanjian kerja sama untuk jenis keanggotaan principle member 

 Perjanjian kerja sama untuk jenis keanggotaan ATM Bersama lainnya 

 Perjanjian kerja sama untuk layanan switching lainnya 

 Perjanjian kerja sama untuk penyediaan terminal EDC 

 Perjanjian Kerja Sama untuk Penyediaan Layanan SMS Mobile Banking 

 Perjanjian kerja sama untuk layanan OSSW 

 Perjanjian Kerja Sama untuk Penyediaan Terminal ATM 

 Perjanjian Kerja Sama untuk ATM Bersama Debit 

 Perjanjian Kerja Sama untuk Layanan Pembayaran 

 Perjanjian Kerja Sama untuk Layanan Transfer Dana 

 Perjanjian Kerja sama untuk Pengadaan Kartu 

 Perjanjian Kerja Sama untuk Jasa Pembayaran E-Commerce 

 Perjanjian Kerja sama dengan Vendor 

 

Tabel di bawah ini menyajikan kontribusi masing-masing pilar terhadap pendapatan Perseroan untuk masing-masing pe-

riode : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





DISCLAIMER 
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under 
no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may 
not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the 
information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be 
guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Sekuritas. 
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