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 KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GLOBAL SUKSES SOLUSI TBK. (“PERSEROAN”) 
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL    

 

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN 
INFORMASI”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN POJK NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI 
MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK NO. 17/2020”) TERKAIT DENGAN RENCANA TRANSAKSI 
PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PADA PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA (“TRANSAKSI”) DAN POJK NO. 
15/POJK.04/2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
PERUSAHAAN TERBUKA (“POJK NO. 15/2020”) 

 

 

 

 

 

 

 

 
PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk. 

 

Berkedudukan di Kota Yogyakarta, Indonesia 

 
 

Kegiatan Usaha Utama: 

Bergerak di bidang Jasa Informasi dan Komunikasi  

serta Perdagangan Piranti Lunak, Komputer dan Perlengkapannya 
 
 
 

ALAMAT KANTOR PUSAT: 

Grha RUN System 
Jl. Pakuningratan Nomor: 15, Yogyakarta, 55233 

Nomor Telp.: (62 274) 530 6454 
Email: corporate.secretary@runsystem.id 

Situs web: www.runsystem.id 

 

 

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN 
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI 
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA 
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL. 

 

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN 
INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH 
LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAI BAGIAN 

DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS KETENTUAN POJK NO. 17/2020. 

 

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, 
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA 
DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA 
SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH 
BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU 
DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN 
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. 

 

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2022 

mailto:corporate.secretary@runsystem.id
http://www.runsystem.id/
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Definisi 

 

”BAE” : berarti Biro Administrasi Efek dalam hal ini adalah PT Sinartama 
Gunita yang berkedudukan di Jakarta. 

“Direktur” : berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada 
tanggal Keterbukaan Informasi ini. 

“DPS” : berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh BAE 
yang berisikan seluruh nama Pemegang Saham Perseroan beserta 
kepemilikan mereka atas saham-saham Perseroan, termasuk 
keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham 
dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang 
diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. 

“Keterbukaan Informasi” : berarti Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Pemegang 
Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan (i) POJK 
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan 
Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”); dan (ii) POJK No. 
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 
15/2020”). 

“Komisaris” : berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat 
pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. 

“KSEI” : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 
berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Pasar Modal No 8 Tahun 1995. 

“Masyarakat” : berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara 
Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia 
maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau 
berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau 
berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. 

“MoU” : Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tanggal 5 
Desember 2021, yang telah ditandatangani oleh dan antara 
Perseroan, PT Gamatechno Indonesia, Tuan Awaludin Zakaria, 
Tuan Nanang Ruswianto, Tuan H. Adityo Hidayat dan PT Solusi 
Kampus Indonesia. 

“OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, 
yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, 
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan 
di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 21 tahun 2011 tanggal 22 
November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 
Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan 
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih 
dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK. 

“Pemegang Saham” : berarti pihak yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham 
yang dikeluarkan oleh BAE dan sebagai pemilik Rekening Efek di 
KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek 
dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan 
Peraturan KSEI. 
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“Penilai Independen” : berarti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sapto Kasmodiard dan 
Rekan sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.11.0084 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 270/KM.1/2010 yang 
terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan 
Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. 
S-198/PM.223/2017. 

“Perseroan” 
 
 

: berarti PT Global Sukses Solusi Tbk., berkedudukan di Kota 

Yogyakarta, beralamat kantor pusat di Grha RUN System, Jl. 

Pakuningratan Nomor 15, Yogyakarta, 55233. 

“POJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 

Terbuka 

“POJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi 

Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha. 

“POJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi 

Afiliasi Dan Benturan Kepentingan. 

“Rp atau Rupiah” : berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari 
negara Republik Indonesia. 

“RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham. 

“RUPSLB” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 

“Sisminbakum” : berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 

“SKI” : berarti PT Solusi Kampus Indonesia, berkedudukan di Kota 
Yogyakarta, beralamat kantor pusat di Jl. Cik Di Tiro Nomor 34, 
Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. 

“TRANSAKSI”  : berarti transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham dalam SKI yang 

dilakukan oleh Perseroan dengan cara: (i) pengalihan sebagian 

saham-saham milik PT Gamatechno Indonesia, Tuan Awaludin 

Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto, Tuan H. Adityo Hidayat; dan (ii) 

pengambilan bagian saham-saham baru dalam SKI, yang akan 

mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian dalam SKI. 

 

PENDAHULUAN 

 

 

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai rencana Transaksi yang akan mewakili 60,11 % (enam puluh koma 

sebelas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam SKI, dengan cara: (i) melakukan pembelian atas 450 

(empat ratus lima puluh) lembar saham milik para pemegang saham PT Solusi Kampus Indonesia, dengan rincian sebagai 

berikut: milik PT Gamatechno Indonesia sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar saham, milik Tuan Awaludin 

Zakaria sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham, milik Tuan Nanang Ruswianto sebanyak 96 (sembilan puluh enam) 

lembar saham serta milik Tuan H. Adityo Hidayat sebanyak 46 (empat puluh enam) saham; dan (ii) melalui pengambilan 

bagian atas 620 (enam ratus dua puluh) lembar saham baru yang akan diterbitkan oleh SKI  dengan nilai total rencana 

transaksi sebesar Rp9.737.214.000,00 yang terdiri dari atas 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham milik para 

pemegang saham PT Solusi Kampus Indonesia dengan nilai Rp4.095.090.000,00 (empat miliar sembilan puluh lima juta 

sembilan puluh ribu rupiah) dan 620 (enam ratus dua puluh) lembar saham baru yang akan diterbitkan oleh SKI  dengan 

nilai sebesar Rp5.642.124.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) 
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Tidak terdapat keberatan dari pihak tertentu atau pihak ketiga lainnya terkait dengan rencana transaksi Perseroan untuk 

melakukan pengambilalihan atas sebagaian besar saham SKI sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dari SKI 

tanggal 28 Maret 2022. 

 

Selain itu tidak terdapat persetujuan dari intansi dan/atau badan pemerintahan lainnya yang harus diperoleh Perseroan 

dalam rangka melakukan rencana pengambilalihan atas sebagaian besar saham SKI. Lebih lanjut, pelaksanaan Transaksi 

ini akan memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT”), POJK No. 17/POJK.04/2020, POJK No. 15/POJK.04/2020 

serta ketentuan peraturan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal. Adapun pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur 

dalam Pasal 127 UUPT oleh SKI dalam pelaksanaan rencana Transaksi ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Melakukan pengumuman rencana akuisisi SKI oleh Perseroan yang tunduk pada persetujuan RUPS Perseroan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, pada 1 (satu) surat 

kabar yang berperedaran nasional. Pengumuman tersebut telah dilakukan oleh SKI melalui Harian Republika yang 

terbit pada tanggal 3 Februari 2022. 

 

2. Melakukan pengumuman kepada karyawan SKI terkait dengan rencana akuisisi SKI oleh Perseroan yang tunduk 

pada persetujuan RUPS Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di 

bidang pasar modal. Pengumuman tersebut telah dilakukan oleh SKI pada tanggal 3 Februari 2022. 

 

 

Perhitungan materialitas yang digunakan adalah Pendapatan Usaha SKI berdasarkan Laporan Akuntan Publik tanggal 7 

April 2021 yang telah ditandatangani oleh Dra. Suhartati, Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan, Kantor Pusat atas 

Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibagi dengan Pendapatan Usaha Perseroan 

berdasarkan Laporan Akuntan Publik tanggal 17 Desember 2021 yang telah ditandatangani oleh Muhammad Adrian, 

Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan Cabang Jakarta Pusat atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 

30 September 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dimana nilainya mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) 

atau sebesar 264% (dua ratus enam puluh empat persen). Dengan demikian, rencana Transaksi yang akan dilakukan 

merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan memerlukan persetujuan Rapat 

Umum Pemegang Saham (“RUPS”). 

 

Berikut perhitungan materialitas dari sisi Pendapatan Usaha dan sisi nilai transaksi terhadap ekuitas, persentase aset, serta 

persentase laba/rugi; 

 
Keterangan SKI GSS % Standar Simpulan 

Nilai Transaksi Terhadap 
Ekuitas 9,737,214,000 73,386,333,635 13% >20% Kurang dari acuan 

Aset 4,085,849,504 74,468,032,981 5% >20% Kurang dari acuan 

Laba/Rugi 757,575,184 -5,989,384,704 -13% >20% Kurang dari acuan 

Pendapatan usaha 7,066,488,834 2,679,770,606 264% >20% Lebih dari acuan 

 

 

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 

1 angka 1 POJK No. 42/2020 mengenai definisi Afiliasi maka dapat diketahui bahwa: 

 

a. Hubungan Perseroan dengan (i) masing-masing pemegang saham SKI, yakni PT Gamatechno Indonesia, Tuan 

Awaludin Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto dan Tuan H.Adityo Hidayat; dan (ii) SKI bukan merupakan hubungan 

keluarga baik karena perkawinan maupun keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 

b. Tidak terdapat hubungan antara Perseroan dengan pegawai, direktur atau komisaris dari SKI termasuk PT 

Gamatechno Indonesia sebagai pemegang saham SKI yang berbentuk perseroan terbatas, ataupun sebaliknya; 

c. Tidak terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama dalam Perseroan dengan SKI 

termasuk PT Gamatechno Indonesia sebagai pemegang saham SKI yang berbentuk perseroan terbatas; 
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d. Tidak terdapat hubungan pengendalian antara Perseroan dengan (i) masing-masing pemegang saham SKI, yakni PT 

Gamatechno Indonesia, Tuan Awaludin Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto dan Tuan H.Adityo Hidayat; dan (ii) SKI, 

baik langsung maupun tidak langsung, baik mengendalikan ataupun dikendalikan oleh satu sama lain; 

e. Tidak terdapat pihak pengendali yang sama antara Perseroan dengan (i) masing-masing pemegang saham SKI, yakni 

PT Gamatechno Indonesia, Tuan Awaludin Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto dan Tuan H.Adityo Hidayat; dan (ii) SKI, 

baik langsung maupun tidak langsung; atau 

f. Hubungan antara Perseroan dengan (i) masing-masing pemegang saham SKI, yakni PT Gamatechno Indonesia, Tuan 

Awaludin Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto dan Tuan H.Adityo Hidayat; dan (ii) SKI bukan merupakan hubungan 

antara perusahaan dan pemegang saham utama. 

 

Lebih lanjut, rencana Transaksi yang akan dilakukan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 

1 angka 3 POJK No. 42/2020, mengingat bahwa:  

 

- Sehubungan dengan rencana pengalihan saham-saham milik para pemegang saham SKI saat ini, tidak terdapat 

hubungan afiliasi antara Perseroan dengan masing-masing pemegang saham SKI saat ini yakni: PT Gamatechno 

Indonesia, Tuan Awaludin Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto dan Tuan H. Adityo Hidayat; dan 

- Sehubungan dengan rencana pengambilan saham-saham baru dalam SKI, tidak terdapat hubungan afiliasi antara 

Perseroan dengan SKI,  

 

termasuk Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas tidak dilakukan untuk kepentingan afiliasi dari 

Perseroan atau ditujukan untuk kepentingan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham 

utama, atau pengendali dari Perseroan. 

 

Dalam rangka pelaksanaan rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Sapto, Kasmodiard 

dan Rekan sebagai Penilai Independen yang terdaftar di OJK yang bertugas untuk menentukan nilai wajar dari objek 

Transaksi dan/atau kewajaran atas Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 17/2020. Penilaian dilakukan per 

tanggal 12 Januari 2022. 

 

 

 

KETERANGAN UMUM MENGENAI PERSEROAN 

 

1. Riwayat Singkat Perseroan 
 

1.1 Akta Pendirian Perseroan 
 
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, didirikan 
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Sukses Solusi  Nomor: 325 tanggal 31 Mei 2014, 
yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta, akta mana telah 
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11853.40.10.2014 tanggal 31 Mei 
2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-11853.40.10.2014 tanggal 31 Mei 2014 dan 
dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 
dengan Nomor TDP: 120216202060 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 
1349/BH.12.02/IX/2014 tanggal 15 September 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor:  086 tanggal 27 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 040813 
(“Akta Pendirian Perseroan”).  
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1.2 Perubahan Anggaran Dasar 
 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa 
kali, salah satunya dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Global Sukses Solusi 
Nomor: 16 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten 
Tangerang , akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat 
Keputusan Nomor: AHU-0031110.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Mei 2021, serta telah diterima dan dicatat 
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (“Sisminbakum”) Nomor: AHU-AH.01.03-0337195 tanggal 29 Mei 2021 perihal 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0337202 
tanggal 29 Mei 2021  perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0094977.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Mei 2021, serta telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 tanggal 8 Juni 2021, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor: 019608 dan 019609 (“Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021”), sebagaimana dinyatakan 
dan ditegaskan kembali terakhir kali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global 
Sukses Solusi Tbk Nomor: 11 tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn. 
Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0436363 tanggal 
11 Agustus 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseoran Nomor: AHU-0136983.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Agustus 2021 ("Akta No. 11 
tanggal 10 Agustus 2021"). 
 
Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah terakhir kali, dalam rangka penyesuaian ketentuan pasal 4 
Anggaran Dasar Perseroan dan susunan serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sehubungan 
dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan, berdasarkan Akta 
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 14 tanggal 27 Oktober 
2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang , akta mana telah 
diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03.0466114 tanggal 28 Oktober 2021 perihal 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor: AHU-0187669.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Oktober 2021, serta telah diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 087 tanggal 29 Oktober 2021, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor: 033587 (“Akta No. 14 tanggal 27 Oktober 2021”). 
 
 

1.3 Kegiatan Usaha Perseroan  
  

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar 
Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 11 Tanggal 10 Agustus 2021, maksud dan tujuan serta 
kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut: 

 
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: 

 
a.   Bidang Jasa Informasi dan Komunikasi; dan 
b. Bidang Perdagangan Besar dan Eceran Piranti Lunak, Komputer dan Perlengkapannya. 
 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha 
utama sebagai berikut: 

 
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software) 
 
 Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar 

pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform 
sistem operasi. 
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- KBLI 61925 – Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal 
Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas 

 
 Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler atau 

jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya melalui 
pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler 
dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten yang disediakan adalah semua 
bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi atau kombinasi dari semuanya 
dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh. 

 
- KBLI 62012 – Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) 
 
 Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-

commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan 
perdagangan melalui internet.  

 
- KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya 
 
 Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari 

sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan 
ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan 
permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. 
Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna computer. Perancangan 
struktur dan isi dari dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan 
mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi 
(pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, 
misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam 
lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413. 

  
 
- KBLI 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi 
 
 Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan 

informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan 
penerapan keamanan informasi. 

 
- KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya 
 
 Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer 

dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem 
komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. 
Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya serta 
memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat 
menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang 
terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang 
diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta 
mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem 
komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung 
terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan di 
dalam kelompok 47411. 

 
- KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya 
 



 

8 
 

 Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan 
kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi 
(setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen 
insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer 
yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202. 

 
- KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data 
 
 Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi 

keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau 
hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan 
penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data). 

 
- KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial 
 Kelompok ini mencakup: 
 

● Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk 
menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format 
yang mudah dicari. 

 
● Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang 

menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung 
dengan tujuan komersial. 

 
● Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik 

berupa kegiatan usaha fasilitas dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa 
dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem 
elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik 
salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. Pemesanan dan/atau 2. 
Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah 
situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang 
digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun 
tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology 
(FinTech) dan on demand online services.  

 
- KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer 
 
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. 

 
- KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak 
 
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak. 
 
- KBLI 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya 
 
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan 

perlengkapannya. 
 
- KBLI 47413 - Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) 
 
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam 

piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game. 
 
Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, sesuai dengan proyek-proyek yang sedang dikerjakan 
oleh Perseroan maka kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah sebagai berikut: 
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- KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software); 
 
- KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; 
 
- KBLI 62012 – Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui internet (E-Commerce); 
 
- KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; 
 
- KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya; 
 
- KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data; 
 
- KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; 

 
- KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer; 
 
- KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak; 
 
- KBLI 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya; dan 
 
- KBLI 47413 - Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software). 

 
1.4 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 
 

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, sebagaimana tercantum dalam DPS per tanggal 13 Januari 2022, 
struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 

Nilai Nominal: Rp4,- 
 

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Persentase (%) 

Modal Dasar 2.500.000.000 10.000.000.000 100 
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
1. Sony Rachmadi Purnomo 285.559.425 1.142.237.700 29.03 
2. Tan Kian Gee 273.743.575 1.094.974.300 27.83 
3. Dwie Kristianto 12.500.000 50.000.000 1.27 
4. Suhartono 12.500.000 50.000.000 1.27 
5. Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho 12.500.000 50.000.000 1.27 
6. PT Metra Net 85.227.275 340.909.100 8.67 
7. PT Metra Digital Investama 28.197.000 112.788.000 2.87 
8. KD MDI Centauri Master Fund Pte Ltd. 76.530.600 306.122.400 7.78 
9. Masyarakat 196.800.000 787.200.000 20,01 
   100 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 983.557.875 3.934.231.500 39,34 

Modal Dalam Portepel 1.516.442.125 6.065.768.500 60,66 

 
1.5 Pengurusan dan Pengawasan  

 
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta 
No. 11 tanggal 10 Agustus 2021 adalah sebagai berikut: 

 
DEWAN KOMISARIS 

Komisaris Utama : Tn. Drs. Wahyu Hidayat 
Komisaris : Tn. Kenneth Li 
Komisaris  : Tn. Febri Diansyah 
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Komisaris Independen : Tn. Kurnia Irwansyah 
Komisaris Independen : Tn. Tung Desem Waringin 
   
DIREKSI 
Direktur Utama : Tn. Sony Rachmadi Purnomo 
Direktur : Tn. Nizar, S.T.P., M.M. 
Direktur : Tn. Suhartono 

 
2.      Ikhtisar Data Keuangan Perseroan  

      
Laporan Posisi Keuangan 
 
Berikut ikhtisar data keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan audited yang diaudit oleh Akuntan Publik Dr. 
Muhammad Adrian, CPA, CA, CMA di KAP Suhartati dan Rekan dengan nomor opini 00045/3.0328/AU.1/05/1024-
5/1/XII/2021 yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2021 

 

 
  30 September 31 Desember 31 Desember 
  2021 2020 2019 

ASET              
Jumlah Aset Lancar 70.485.571.288 37.477.454.725 5.585.405.713 
Jumlah Aset Tidak Lancar 3.982.461.693 933.208.842 1.279.839.832 

JUMLAH ASET 74.468.032.981 38.410.663.567 6.865.245.545 

                   
LIABILITAS              
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 930.876.525 3.359.842.068 713.374.894 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 150.822.821 55.260.570 286.961.027 

JUMLAH LIABILITAS 1.081.699.346 3.415.102.638 1.000.335.921 

JUMLAH  EKUITAS 73.386.333.635 34.995.560.929 5.864.909.624 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 74.468.032.981 38.410.663.567 6.865.245.545 

      
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

      
  30 September 31 Desember 31 Desember 
  2021 2020 2019 
Pendapatan Usaha 2.679.770.606 22.491.819.297 5.617.706.121 
Beban Pokok Pendapatan (1.381.353.595) (7.160.755.728) (1.681.340.646) 

LABA BRUTO 1.298.417.011 15.331.063.569 3.936.365.475 

Beban umum dan administrasi (9.034.196.561) (5.603.353.576) (1.985.838.105) 
Penghasilan keuangan 246.518.323 36.014.200 8.425.621 
Beban keuangan (12.593.092) (7.307.466) (2.026.413) 
Pendapatan lain-lain 1.244.200 - 5.958.843 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (7.500.610.119) 9.756.416.727 1.962.885.421 

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 1.518.386.858 (2.051.067.157) 104.404.891 

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain (7.161.443) (959.628) 31.912.532 
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN (5.989.384.704) 7.704.389.942 2.099.202.844 

              

LABA DASAR PER SAHAM (7,45) 19,70 8.388.373,95 

      

 

 
A. KETERANGAN UMUM MENGENAI SKI  

 
1. Riwayat Singkat SKI 
 

1.1 Akta Pendirian SKI 
 
SKI merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, didirikan berdasarkan Akta 
Pendirian Perseroan Terbatas PT Solusi Kampus Indonesia  Nomor: 11 tanggal 26 Februari 2018, yang dibuat 
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di hadapan Wahyu Wiryono, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010887.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0028966.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018, 
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 41 tanggal 22 Mei 2018, Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 9073 (“Akta Pendirian SKI”). 
 

1.2 Perubahan Anggaran Dasar 
 
Anggaran Dasar SKI sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian SKI telah diubah beberapa kali terakhir 
kali sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan SKI dengan cara menerbitkan sebanyak 
160 (seratus enam puluh) saham baru dalam SKI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Solusi Kampus Indonesia Nomor: 2 tanggal 15 Juli 2020, 
yang dibuat Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman, akta mana telah diterima 
dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0295214 tanggal 18 Juli 2020 perihal Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Solusi Kampus Indonesia dan Nomor: AHU-AH.01.03-
0295215 tanggal 18 Juli 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Solusi Kampus 
Indonesia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0115778.AH.01.11.TAHUN 2020 
tanggal 18 Juli 2020 (“Akta No. 2 tanggal 15 Juli 2020”).  

 
1.3 Kegiatan Usaha SKI 

 
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SKI 
sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
Perseroan Terbatas PT Solusi Kampus Indonesia Nomor: 6 tanggal 7 Februari 2019, yang dibuat di hadapan 
Natalia Lestari Retno Rahayu S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman, akta mana telah mendapat 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007171.AH.01.02.TAHUN2019 
tanggal 12 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
022667.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 Februari 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SKI adalah 
sebagai berikut: 

 
1. Maksud dan Tujuan dari SKI ialah: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan 

Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi. 
 
2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, SKI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai 

berikut: 
  
- KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer 
 
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. 
 
- KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak 
 
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak. 
 
- KBLI 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya 
 
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan 

perlengkapannya. 
 
- KBLI 47413 – Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) 
 
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam-

macam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game. 
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- KBLI 47611 – Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar 
 
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis menulis dan gambar, seperti 

pensil, pulpen, spidol, balpoin, sigmpen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon, dan 
pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet 
penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis. 

 
- KBLI 47612 – Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan 
 
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti 

faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, 
perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braille, 
surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar. 

 
- KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software) 
 
 Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar 

pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform 
sistem operasi. 

 
- KBLI 61912 – Jasa SMS Premium 
 
 Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan sms premium ke nomor tertentu, dan diberlakukan 

tarif premium. Sifat akses sms premium adalah “normally closed” yaitu dibuka apabila ada permintaan 
dari pelanggan. 

 
- KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya 
 
 Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain, dan pemrograman dari 

sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan 
ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan 
permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. 
Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan 
struktur dan isi dari dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat atau 
mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan 
laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi 
aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis 
yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan 
dalam subgolongan 47413. 

 
- KBLI 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi 
 
 Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan 

informasi, pemeriksaan atau pinjaman (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan 
penerapan keamanan informasi. 

 
- KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya 
 
 Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer 

dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem 
komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. 
Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta 
memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat 
menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagi bagian dari jasa yang 
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terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang 
diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung 
pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem klien dan/atau fasilitas 
pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan 
oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan di dalam kelompok 47411. 

 
- KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya 
 
 Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan 

kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi 
(setting-up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen 
insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer 
yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202. 

 
- KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data 
 
 Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis jasa. Kegiatan ini bisa meliputi 

keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan atau hanya 
sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan 
entri data dan kegiatan pengolahan data besar (big data). 

 
- KBLI 63112 – Aktivitas Hosting dan YBDI 
 
 Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, 

layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa 
streaming dan aplikasi hosting. Termasuk disini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, 
Google Drive, 4shared. 

 
- KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial 
 Kelompok ini mencakup:  
 

● Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk 
menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format 
yang mudah dicari. 

 
● Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang 

menyediakan isi yang diperbarui secara berkala baik secara langsung ataupun tidak langsung 
dengan tujuan komersial. 

 
● Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik 

berupa kegiatan usaha fasilitas dan/atau modiasi pemindahan kepemilikan barang dan/ atau jasa 
dan/ atau layanan lainnya melalui internet dan/ atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem 
elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik 
salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. Pemesanan dan/atau; 2. 
Pembayaran dan/atau; 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah 
situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang 
digunakan untuk fasilitas dan/ atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun 
tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology 
(FinTech) dan on demand online services. 

 
Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, sesuai dengan proyek-proyek yang sedang dikerjakan 
oleh SKI maka kegiatan usaha SKI yang telah dijalankan saat ini adalah sebagai berikut: 
 
- KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer; 
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- KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak; 
- KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software); 
- KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; 
 
- KBLI 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;  
 
- KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; 
 
- KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya; 
 
- KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data; 
 
- KBLI 63112 – Aktivitas Hosting dan YBDI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan 

Tujuan Komersial; dan 
 
- KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial 
 
Jasa informasi dan komunikasi serta perdagangan yang dilakukan oleh SKI adalah  pembuatan dan 
pengembangan sistem informasi pengelolaan perguruan tinggi, maintenance sistem informasi, 
perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer seperti penyewaan server. 
 
Tidak terdapat perkara yang sedang dihadapi oleh SKI sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan 
SKI tertanggal 28 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Tuan Awaludin Zakaria selaku Direktur Utama 
yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut, SKI tidak terlibat perkara baik 
perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa 
perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan 
Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta 
sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan. 
 
SKI mengembangkan dan mengimplementasikan solusi sistem informasi terpadu untuk perguruan tinggi 
yang terdiri atas perangkat lunak untuk manajemen penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, 
manajemen administrasi akademik beserta Portal Mahasiswa, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan 
aset, pengelolaan anggaran, keuangan dan akuntansi, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan beasiswa, 
pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan proses penjaminan mutu, 
pengelolaan asrama, pengelolaan diklat, pengelolaan alumni hingga menyediakan perangkat lunak 
dashboard Kampus untuk digunakan oleh pimpinan.  
 
Solusi SKI telah digunakan oleh semua jenis pendidikan tinggi, yaitu baik universitas, sekolah tinggi, 
akademi, institut, dan Politeknik. Sistem Informasi Terpadu SKI ini juga telah sesuai untuk baik jenis 
perguruan tinggi Negeri maupun Swasta. 
 
Dalam proses implementasinya, SKI juga melayani permintaan kustomisasi modul, untuk disesuaikan 
dengan proses bisnis spesifik yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi spesifik tersebut. 

 
1.4 Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha SKI 

 
Perizinan Online Single Submission (“OSS”) 
 
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (“NIB RBA”) 

NIB RBA Nomor: 9120303361319 tanggal 11 Maret 2019, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha 
(NIB) kepada: 
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Nama Usaha : PT Solusi Kampus Indonesia 
Alamat Usaha : Jalan Cik Ditiro Nomor 34, Kelurahan Terban, Kecamatan 

Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

Kode Pos : 55223 
Status Penanaan Moal : PMDN 
Skala Usaha : Usaha Mikro 

 
 

Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS 
sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.) 
 

 

No. Kode KBLI Nama KBLI Perizinan Berusaha 

1. 46511 Perdagangan Besar Komputer dan 
Perlengkapan Komputer 

NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

2. 46512 Perdagangan Besar Piranti Lunak NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

3. 63112 Aktivitas Hosting dan YBDI NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

4. 63111 Aktivitas Pengolahan Data NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

5. 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital dengan 
Tujuan Komersial 

NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

6. 62090 Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer 
Lainnya 

NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

7. 62029 Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen 
Fasilitas Komputer Lainnya 

NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

8. 62021 Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

9. 62019 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

10. 47413 Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

11. 58200 Penerbitan Piranti Lunak (Software) NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

12. 63122.2 Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan 
Tujuan Komersial 

NIB dan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil 

 
NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan 
berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan 
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
di Perusahaan (WLKP). 
 

Perizinan OSS yang telah berlaku efektif sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
 
- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)  

Izin Usaha tanggal 11 Maret 2019, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 
Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada: 

 
Nama Perusahaan : PT Solusi Kampus Indonesia 
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Nomor Induk Berusaha : 9120303361319 
Alamat Perusahaan : Jalan Cik Ditiro Nomor 34 
Nama KBLI : Perdagangan Besar Komputer Dan 

Perlengkapan Komputer, Perdagangan 
Besar Piranti Lunak  

Kode KBLI : 46511, 46512 
Barang/ Jasa Dagangan : Perangkat keras, piranti lunak, jasa 

konsultasi 
Lokasi Usaha : Jalan Cik Di Tiro Nomor 34, Kelurahan 

Terban, Kecamatan Gondokusuman, 
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta 

 
Surat Izin Usaha Perdagangan Telah berlaku efektif. 
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

 

 

- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) 
 
 Izin Usaha tanggal 11 Maret 2019, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 

Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada: 

 
Nama Perusahaan : PT Solusi Kampus Indonesia 
Nomor Induk Berusaha : 9120303361319 
Alamat Perusahaan : Jalan Cik Ditiro Nomor 34 
Nama KBLI : Perdagangan Eceran Piranti Lunak 

(Software) 
Kode KBLI : 47413 
Barang/ Jasa Dagangan : Perangkat keras, piranti lunak, jasa 

konsultasi 
Lokasi Usaha : Jalan Cik Di Tiro Nomor 34, Kelurahan 

Terban, Kecamatan Gondokusuman, 
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta 

 
Surat Izin Usaha Perdagangan Telah berlaku efektif. 
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

 
- Izin Usaha (Izin Usaha Industri) 
 
 Izin Usaha tanggal 11 Maret 2019, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 

Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada: 

 
Nama Perusahaan : PT Solusi Kampus Indonesia 
Nomor Induk Berusaha : 9120303361319 
Alamat Perusahaan : Jalan Cik Ditiro Nomor 34 
Nama KBLI : Penerbitan Piranti Lunak (Software) 
Kode KBLI : 58200 
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Lokasi Usaha : Jalan Cik Di Tiro No. 34, Kelurahan 
Terban, Kecamatan Gondokusuman, 
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta 

 
Izin Usaha Industri Telah berlaku efektif. 
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

 
- Izin Usaha (Izin Usaha Industri) 

 
Izin Usaha tanggal 11 Maret 2019, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 
Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada: 

 
Nama Perusahaan : PT Solusi Kampus Indonesia 
Nomor Induk Berusaha : 9120303361319 
Alamat Perusahaan : Jalan Cik Ditiro Nomor 34 
Nama KBLI : Aktivitas Pemrograman Komputer 

Lainnya, Aktivitas Konsultasi Keamanan 
Informasi, Aktivitas Konsultasi Komputer 
dan Manajemen Fasilitas Komputer 
Lainnya, Aktivitas Teknologi Informasi 
dan Jasa Komputer Lainnya 

Kode KBLI : 62019, 62021, 62029, 62090 
Lokasi Usaha : Jalan Cik Di Tiro No. 34, Kelurahan 

Terban, Kecamatan Gondokusuman, 
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta 

 
Izin Usaha Industri Telah berlaku efektif. 
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 
 

- Izin Usaha (Izin Usaha Industri) 
 
Izin Usaha tanggal 11 Maret 2019, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 
Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada: 

 
Nama Perusahaan : PT Solusi Kampus Indonesia 
Nomor Induk Berusaha : 9120303361319 
Alamat Perusahaan : Jalan Cik Ditiro Nomor 34 
Nama KBLI : Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas 

Hosting dan YBDI dan Portal Web 
dan/atau Platform Digital dengan Tujuan 
Komersial 

Kode KBLI : 63111, 63112, 63122 
Lokasi Usaha : Jalan Cik Di Tiro No. 34, Kelurahan 

Terban, Kecamatan Gondokusuman, 
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
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Izin Usaha Industri Telah berlaku efektif. 
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

 
- Izin Lokasi 

 
Izin Lokasi tanggal 14 April 2021, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 
Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin 
Lokasi dengan rincian lokasi: 

 
Lokasi yang dimohonkan   
- Alamat : Jalan Cik Di Tiro No. 34 
- Desa/Kelurahan : Terban 
- Kecamatan : Gondokusuman 
- Kabupaten/Kota : Kota Yogyakarta 
- Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
- Luas Lahan : 353 m2 
- Rencana Kegiatan : - Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan 

Komersial 
- Koordinat : - 7.7760047, 110.3729653 

 
Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku 
efektif secara otomatis. 
 
Ketentuan: 
 
1.  Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin 

Lokasi berlaku efektif; 
2. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. 
3. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor 

Pertanahan; 
4. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan 

selanjutnya pada instansi yang berwenang. 
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 
 

 
 
 
Perizinan Khusus 
 
-  Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 
 

Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 000753.02/DJAI.PSE/05/2021 dengan tanggal 
terbit 18 Mei 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa: 

 
Nama Penyelenggara : PT Solusi Kampus Indonesa 
Alamat : Jl. Cik Ditiro Nomor 34 
Nama Sistem Elektronik : Ecampuz 
Sektor Usaha : Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Fungsi Sistem Elektronik : Pengelolaan Manajemen Data Dan Perguruan Tinggi Secara 
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Digital, Berbasis Aplikasi Web, Dari Penerimaan Mahasiswa Baru 
Hingga Proses Kelulusan, Dan Proses Manajemen Pendukung Di 
Dalam Perguruan Tinggi 

 
Keterangan: 

. Tidak terdapat masa berlaku pada Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik di atas, namun 
berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik, berlaku selama 5 (lima) tahun 
sejak tanggal pengesahan. 

 
- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 

 
Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tanggal 8 Juni 2021, Perubahan ke -2 tanggal 
17 Mei 2021, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara Sistem 
Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik, menerbitkan Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik kepada: 

 
Nama Perusahaan : PT Solusi Kampus Indonesia 
Nomor Induk Berusaha : 9120303361319 
Alamat Perusahaan : Jalan Cik Ditiro Nomor 34, Kelurahan Terban, 

Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nama KBLI : Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan 
Komersial 

Kode KBLI : 63122 
Lokasi Usaha : Jalan Cik Di Tiro No. 34, Kelurahan Terban, 

Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 
Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha 
dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

 
-  Pelaporan Hasil Penilaian Mandiri (self-assessment) atas Kategorisasi Sistem Elektronik 
 

SKI telah memenuhi kewajiban pelaporan hasil penilaian mandiri (self-assessment) atas kategorisasi 
Sistem Elektronik berdasarkan risiko yang dimiliki SKI kepada Badan Siber dan Sandi Negara sesuai 
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik, sebagaimana dibuktikan dengan Hasil Verifikasi Kategorisasi 
Sistem Elektronik tanggal 1 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Verifikator BSSN dengan Skor penetapan 
Kategori Sistem Elektronik 25 dan Tingkat Ketergantungan Tinggi serta Laporan Verifikasi Indeks KAMI 
tanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Assessor Indeks KAMI.  

 
- Sertifikat Elektronik  
 

Sertifikat Elektronik dengan enterprise ID EIDSOLU994 yang terdaftar atas nama SKI telah dikeluarkan 
oleh PT Privy Identitas Digital dan berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 
Agustus 2022 

 
 
 

1.5 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SKI 
 
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 2 tanggal 15 Juli 2020, 
struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham SKI adalah sebagai berikut: 
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Keterangan 

Nominal Per lembar: Rp 100.000,- 

Jumlah Saham Total Nilai Nominal 
(Rp) 

Persentase (%) 

Modal Dasar 4.000 400.000.000 100 
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
PT Gamatechno Indonesia 900 90.000.000 77,59 
Tn. Awaludin Zakaria 105 10.500.000 9,05 
Tn. Nanang Ruswianto 105 10.500.000 9,05 
Tn. H. Adityo Hidayat, S.Kom., M.B.A 50 5.000.000 4,31 
   100 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.160 116.000.000 29 

Modal Dalam Portepel 2.840 284.000.000 71 

 
Tidak terdapat sengketa dan/atau jaminan atas saham-saham milik PT Gamatechno Indonesia, Tuan Awaludin 
Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto, dan Tuan H. Adityo Hidayat, S.Kom., M.B.A. yang akan dialihkan kepada 
Perseroan (objek transaksi), hal ini sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan masing-masing 
pemegang saham SKI, yaitu PT Gamatechno Indonesia, yang diwakili oleh Muhammad Aditya Arief Nugraha 
selaku Direktur Utama, Tuan Awaludin Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto, dan Tuan H. Adityo Hidayat, S.Kom., 
M.B.A., seluruhnya tertanggal 28 Maret 2022, yang menyatakan dan menjamin bahwa saham-saham yang 
akan dialihkan kepada Perseroan tersebut tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum apapun dengan 
pihak manapun, tidak sedang terikat sebagai jaminan atas suatu hutang apapun kepada pihak manapun 
dan/atau tidak sedang dialihkan kepada pihak manapun dengan cara apapun. 

 
1.6 Pengurusan dan Pengawasan  
 

Susunan direksi dan dewan komisaris SKI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta No. 2 
tanggal 15 Juli 2020 adalah sebagai berikut: 
 

 
DEWAN KOMISARIS 
Komisaris : Tn. Muhammad Aditya Arief Nugraha 

 
DIREKSI 

Direktur Utama : Tn. Awaludin Zakaria 
Direktur : Tn. Nanang Ruswianto 

   
 

1.7 Informasi tambahan mengenai SKI 
 

Berikut ini adalah informasi tambahan mengenai SKI: 
 
PT Solusi Kampus Indonesia 
Jl. Cik Di Tiro Nomor 34, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman  
Kota Yogyakarta – 55223 
Nomor Telp.: (+62) 274-566161 
Website: https://www.ecampuz.com 

 
 

2. Ikhtisar Data Keuangan SKI  
 
Laporan Posisi Keuangan 
 

Berikut ikhtisar data keuangan SKI berdasarkan laporan keuangan audited yang diaudit oleh KAP Suhartati dan rekan 
dengan nomor opini 00011/3.0085/AU.1/05/0050-2/1/IV/2022 tanggal 7 April 2022  

http://www.ecampuz.com/
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  30 September 31 Desember 31 Desember 
  2021 2020 2019 
ASET    
Jumlah Aset Lancar 3.862.324.223 4.037.979.140     2.918.502.222  
Jumlah Aset Tidak Lancar 223.525.281 262.774.976          99.172.236  

JUMLAH ASET 4.085.849.504 4.300.754.116     3.017.674.458  

    
LIABILITAS    
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.497.822.026 1.983.544.753 1.268.654.290  
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 613.242.932 900.000.000        847.810.815  

JUMLAH LIABILITAS 2.111.064.958 2.883.544.753     2.116.465.104  

JUMLAH  EKUITAS 1.974.784.546 1.417.209.363        901.209.354  

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4.085.849.504 4.300.754.116     3.017.674.458  

 

 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensi 
 

  30 September 31 Desember 31 Desember 
  2021 2020 2019 
Pendapatan Usaha 7.066.488.834    7.708.756.036      7.483.016.096  
Beban Pokok Pendapatan        (2.415.586.481)   (3.032.898.738)    (1.627.412.486) 

LABA BRUTO         4.650.902.353     4.675.857.298      5.855.603.610  

Beban umum dan administrasi (3.793.727.738)   (3.790.093.053)   (5.054.518.018) 
Penghasilan keuangan                34.866.956          40.170.185             8.454.558  
Beban keuangan (28.953.783)       (107.475.209)        (81.690.908) 
Pendapatan lain-lain       19.081.099          18.912.939             9.565.838  
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 882.168.887       837.372.170  737.415.080  

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (124.593.703)      (137.372.161)         (37.415.080) 

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 757.575.183       700.000.009  700.000.000  

    
LABA DASAR PER SAHAM 870.776 603.448                700.000  
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B. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI 

 
1. Latar Belakang Transaksi  

 

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang berstatus perusahaan terbuka, didirikan berdasarkan hukum 

negara Republik Indonesia dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Ruang lingkup 

kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa informasi dan komunikasi serta perdagangan 

piranti lunak, komputer dan perlengkapannya. Perseroan berdomisili di Kota Yogyakarta dan beralamat kantor pusat 

di Grha RUN System, Jl. Pakuningratan Nomor: 15, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, 

dengan nomor telepon: (+62) 274 5306454; dan website: https://www.runsystem.id  

 

SKI merupakan suatu perseroan terbatas yang berstatus perusahaan tertutup, didirikan berdasarkan hukum negara 

Republik Indonesia dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.  Ruang lingkup 

kegiatan usaha SKI adalah bergerak dalam bidang jasa informasi dan komunikasi serta perdagangan piranti lunak, 

komputer dan perlengkapannya. SKI berdomisili di Jalan Cik Di Tiro Nomor: 34, Kelurahan Terban, Kecamatan 

Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor telepon: (+62) 274 566161; 

dan website: https://www.ecampuz.com. 

 

Latar Belakang Transaksi dilakukan sebagai upaya Perseroan untuk melakukan pengembangan bisnis yang dapat 

memperkuat kinerja Perseroan di masa depan. 

 

 

Dasar dan pertimbangan Perseroan mengakusisi SKI dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki kegiatan 

usaha seperti SKI dan keunggulan kompetitif  yang dimiliki oleh SKI adalah visi dan misi SKI yang sejalan dengan visi 

misi Perseroan. Penyediaan solusi terpadu untuk masing-masing pasar, membuka peluang sinergi antara industri dan 

pendidikan tinggi agar lebih berdampak bagi Indonesia, tidak hanya pada aspek peningkatan kualitas lulusan 

pendidikan tinggi dengan kehadiran nyata industri di dalam ekosistem, tapi juga berdampak pada peningkatan daya 

saing Perseroan di dalam ekosistemnya dengan penyediaan kapasitas SDM yang siap kerja, serta kolaborasi Industri 

dengan hasil riset Kampus yang dapat meningkatkan daya saing produk dan layanan Perseroan dan para pelanggan 

yang dilayani oleh Perseroan.  

 

Selain itu dari yang kami ketahui, Perseroan menemukan hanya SKI yang memiliki solusi terintegrasi yang holistik dan 

komprehensif untuk pendidikan tinggi, yang juga dapat melayani permintaan kustomisasi pada setiap modulnya. 

 

 

2. Alasan Dilakukannya Transaksi  

 

Perseroan dan SKI memiliki kegiatan usaha yang sejenis yaitu dalam bidang jasa informasi dan komunikasi serta 

perdagangan piranti lunak, komputer dan perlengkapannya namun dengan pangsa pasarnya yang berbeda, dimana 

Perseroan memiliki pangsa pasar pada sektor bisnis (korporasi) sedangkan SKI memiliki pangsa pasar di sektor 

pendidikan, maka dalam rangka menciptakan ekosistem digital link and match sektor bisnis dengan sektor Pendidikan, 

Perseroan dan SKI bersinergi melalui rencana transaksi berjalan ini guna memperluas basis pelanggan Perseroan 

maupun SKI. Adapun alasan dilakukannya rencana Transaksi untuk menambah sumber recurring income baru 

Perseroan dari yang ada saat ini, menciptakan ekosistem digital baru (menghubungkan ekosistem bisnis (korporasi) 

dan ekosistem pendidikan) serta memperluas pangsa pasar. 

 

Perseroan saat ini tidak memiliki akses ke ekosistem pendidikan. Akuisisi ini akan memberikan akses perseroan ke 

ekosistem pendidikan secara langsung. Dengan adanya dua ekosistem besar yaitu ekosistem bisnis dan ekosistem 

pendidikan yang terhubung diharapkan dapat saling berkomunikasi dari segi sistem secara langsung dan saling 

memberikan manfaat, salah satunya seperti Link and Match antara kebutuhan atau demand tenaga kerja dari 

https://www.runsystem.id/
http://www.ecampuz.com/
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perusahaan-perusahaan di sektor bisnis dengan ketersediaan atau supply tenaga kerja dari lulusan-lulusan Pendidikan 

tinggi di sekctor Pendidikan. Insight dari Industri dapat diinsepsikan dengan lebih stratejik dan cepat kepada Perguruan 

Tinggi agar lulusan lebih siap dan antisipatif dengan kebutuhan Industri. Insight ini dapat diwujudkan dalam modul-

modul pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa di ekosistem pendidikan, dan sebaliknya juga, insight dari 

hasil-hasil penelitian dari para pendidik di kampus juga dapat diakses oleh industri. 

 
3. Manfaat Transaksi  

 

Transaksi ini diharapkan akan memberikan keuntungan strategis bagi Perseroan. Dengan terlaksananya transaksi 
tersebut, SKI akan secara langsung menjadi anak perusahaan dari Perseroan. Hal ini diharapkan akan membawa 
keuntungan strategis bagi Perseroan mengingat prospek usaha SKI di bidang jasa informasi dan komunikasi serta 
perdagangan piranti lunak, komputer dan perlengkapannya pada sektor pendidikan yang masih sangat luas dan 
terbuka lebar, sehingga Perseroan menilai SKI merupakan entitas dengan prospek usaha yang sangat menjanjikan. 
Adapun manfaat yang diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Transaksi ini, diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan Perseroan, meningkatkan basis jumlah pengguna, serta mendapatkan peluang bisnis baru. 
 
Dengan dilakukannya akuisisi SKI, pada sisi keuangan perseroan dapat melakukan konsolidasi laporan keuangan SKI 
kepada laporan keuangan Perseroan, sedangkan keuntungan strategis pada sisi lainnya, Perseroan dapat 
mengintegrasikan ekosisitem yang ada pada ekosisitem SKI dengan ekosisitem yang ada pada ekosisitem GSS 
sehingga diharapkan dapat menciptakan transaksi baru baik dengan platform atau software yang sudah ada atau 
dengan menciptakan platform atau software yang baru. 
 
Proyek yang saat ini dijalankan SKI: 
Kegiatan bisnis yang dijalankan SKI pada tahun 2022 ini terbagi menjadi 2 portofolio. Pertama adalah kegiatan proyek 
yang bersifat on-premises atau jual-putus. Proyek ini dapat berupa pengadaan aplikasi baru, atau peningkatan 
kapasitas dari aplikasi yang sudah ada. Berikut adalah daftar proyek tersebut: 
 

 
 
Jenis kegiatan yang kedua adalah SaaS atau sewa aplikasi. Terdapat 104 perguruan tinggi pelanggan-sewa aktif untuk 
solusi akademik dari SKI ini. 
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Prospek Usaha  
Pada peluncuran Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristekdikti 
dengan Telkom untuk Program Telkom Smart Campus Award (TeSCA) 2021 di Jakarta, Senin (15/11/2021), 
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi Prof Nizam menyampaikan harus mendorong transformasi supaya kampus cerdas tidak hanya 
wacana dengan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan digital sehingga layanan perguruan tinggi makin bagus.  
 
Sebelum itu, terdapat Permenristekdikti nomor 61 Tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti), 
yang mewajibkan Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti 
secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Laporan tersebut terdiri atas laporan 
pembelajaran; penelitian; dan pengabdian masyarakat.  
 
Penyampaian laporan oleh Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen aplikasi PDDikti 
Feeder yang laksanakan oleh oleh pengelola PDDikti yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.  
 
Instrumen aplikasi PDDIKTI Feeder dilengkapi dengan teknologi integrasi yang memberi kemudahan bagi setiap 
perguruan tinggi agar tidak perlu melakukan penginputan data manual, tapi dapat langsung terintegrasi dengan sistem 
akademik yang setiap perguruan tinggi miliki.  
 
Misi utama perguruan tinggi tercermin dalam tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian 
dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Diperlukan elektronifikasi data, integrasi dan agregasian 
data yang baik secara elektronik untuk mengoptimalkan pengelolaan dan kegiatan manajerial di perguruan tinggi. Dan 
tidak semua perguruan tinggi memiliki unit / direktorat TIK yang memadai.  
 
Menurut informasi dari BPS, pada tahun 2021 jumlah perguruan tinggi di Indonesia adalah 3.115 perguruan tinggi. 
Prospek bisnis solusi sistem informasi manajemen perguruan tinggi masih sangat besar, dan kegiatan bisnis ini juga 
dapat dikembangkan lebih jauh dengan menciptakan platform konten pembelajaran dan fasilitator untuk terhubung 
lebih dekat dengan pengalaman industri 
 

 
4. Uraian Mengenai Rencana Transaksi 
 

Berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tanggal 5 Desember 2021, yang telah 
ditandatangani oleh dan antara Perseroan, PT Gamatechno Indonesia, Tuan Awaludin Zakaria, Tuan Nanang 
Ruswianto, Tuan H. Adityo Hidayat dan SKI (”MOU”), yang berlaku sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 
tanggal penandatanganan, maka rencana Transaksi akan dilakukan dengan rincian sebagai berikut: 
 
a) Objek dan Nilai Rencana Transaksi  

 
Objek Transaksi berdasarkan MOU adalah  
 
1. 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham milik para pemegang saham SKI (PT Gamatechno Indonesia, 

Tuan Awaludin Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto, Tuan H. Adityo Hidayat) yang akan dibeli oleh Perseroan 
dengan total persentase kepemilikan saham sebanyak 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) 
dari jumlah modal disetor dan ditempatkan SKI setelah transaksi akuisisi dilakukan, dengan harga 
keseluruhan sebesar Rp4.095.090.000,00 (empat miliar sembilan puluh lima juta sembilan puluh ribu 
rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 
- sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar saham milik PT Gamatechno Indonesia atau sebesar 

13,03% (tiga belas koma nol tiga persen) dari jumlah modal disetor dan ditempatkan SKI setelah 
transaksi akuisisi dilakukan; 

- sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham milik Tuan Awaludin Zakaria atau sebesar 4,27% 
(empat koma dua tujuh persen) dari jumlah modal disetor dan ditempatkan SKI setelah transaksi 
akuisisi dilakukan; 
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- sebanyak 96 (25embilan puluh enam) lembar saham milik Tuan Nanang Ruswianto atau sebesar 
5,40% (lima koma empat nol persen) dari jumlah modal disetor dan ditempatkan SKI setelah transaksi 
akuisisi dilakukan; dan 

- sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar saham milik Tuan H. Adityo Hidayat atau sebesar 2,58% 
(dua koma lima delapan persen) dari jumlah modal disetor dan ditempatkan SKI setelah transaksi 
akuisisi dilakukan.  

2. 620 (enam ratus dua puluh) lembar saham baru yang akan dikeluarkan/diterbitkan oleh SKI dan akan 
diambilbagian seluruhnya oleh Perseroan dengan harga pengambilan bagian seluruhnya sebesar 
Rp5.642.124.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). 
Sehubungan dengan penerbitan saham baru SKI tersebut, para pemegang saham SKI telah berkomitmen 
serta sepakat memberikan persetujuan untuk melepaskan hak dalam mengambil bagian terlebih dahulu 
atas saham-saham baru yang akan diterbitkan tersebut (pre-emptive right). 

 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKI sebelum dan setelah transaksi akuisisi SKI adalah sebagai 
berikut 

 

Keterangan 

Sebelum Akuisisi Setelah Akuisisi 

Nilai Nominal Rp100.000,- Nilai Nominal Rp100.000,- 

Jumlah 
Saham 

Nominal (Rp) %        Jumlah 
        Saham 

Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 4.000 400.000.000  4.000 400.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh: 

      

1. PT Gamatechno Indonesia 900 90.000.000 77,59 668 66.800.000 37,53 
2. Tn Awaludin Zakaria 105 10.500.000 9,05 29 2.900.000 1,63 
3. Tn. Nananag Ruswianto 105 10.500.000 9,05 9 900.000 0,51 
4. Tn. H Adityo Hidayat Skom., M.B.A. 50 5.000.000 4,31 4 400.000 0,22 
5. PT Global Sukses Solusi, Tbk - - - 1.070 107.000.000 60,11 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

1.160 116.000.000 100,00% 1.780 178.000.000 100 

Modal Dalam Portepel 2.840 284.000.000  2.220 222.000.000  

 
 

 
Struktur Perseroan sebelum transaksi akuisisi SKI adalah sebagai berikut 
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Struktur Perseroan setelah transaksi akuisisi SKI adalah sebagai berikut: 
 

 
 
 
 

b) Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Rencana Transaksi  
 

Pihak-pihak yang akan melakukan Transaksi berdasarkan MOU adalah sebagai berikut: 
- Untuk rencana pengalihan saham-saham milik para pemegang saham SKI: Perseroan dengan masing-

masing pemegang saham SKI yakni PT Gamatechno Indonesia, Tuan Awaludin Zakaria, Tuan Nanang 
Ruswianto serta Tuan H. Adityo Hidayat; dan 

- Untuk rencana pengambilan bagian saham-saham baru dalam SKI: Perseroan dengan SKI. 
- Tidak terdapat sengketa dan/atau jaminan atas saham-saham milik PT Gamatechno Indonesia, Tuan 

Awaludin Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto, dan Tuan H. Adityo Hidayat, S.Kom., M.B.A. yang akan 
dialihkan kepada Perseroan (objek transaksi), hal ini sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan 
masing-masing pemegang saham SKI, yaitu PT Gamatechno Indonesia, yang diwakili oleh Muhammad 
Aditya Arief Nugraha selaku Direktur Utama, Tuan Awaludin Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto, dan Tuan 
H. Adityo Hidayat, S.Kom., M.B.A., seluruhnya tertanggal 11 Februari 2022, yang menyatakan dan 
menjamin bahwa saham-saham yang akan dialihkan kepada Perseroan tersebut tidak sedang terlibat dalam 
suatu sengketa hukum apapun dengan pihak manapun, tidak sedang terikat sebagai jaminan atas suatu 
hutang apapun kepada pihak manapun dan/atau tidak sedang dialihkan kepada pihak manapun dengan 
cara apapun. 
 

Adapun klausul-klausul penting dari MOU adalah sebagai berikut: 
 

Kesepakatan dan 
Komitmen Para 
Pihak 

: - Para Pihak sepakat bahwa MOU ini dibuat dan akan dilaksanakan dengan 
berlandaskan itikad baik, kepercayaan, kesamaan derajat dan prinsip saling 
menguntungkan, dengan tetap mempertimbangkan praktik usaha yang terbaik 
serta menggunakan pendekatan prinsip komersial dan musyarawah untuk 
mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi serta 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik. 

 
  - Investor berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mulai sekarang serta untuk 

melaksanakan di kemudian hari Pengalihan Saham dan Pengambilan Bagian 
Saham. 
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  - Perseroan dan Para Penjual (sebagai pemegang saham Perseroan) sepakat dan 

berjanji serta mengikatkan diri untuk melaksanakan di kemudian hari 
pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan sehubungan dengan rencana 
Pengambilan Bagian Saham oleh Investor. 

 
  - Sehubungan dengan rencana Pengalihan Saham, Para Penjual sepakat dan 

berjanji serta mengikatkan diri untuk melaksanakan di kemudian hari penjualan 
sebagian saham yang dimilikinya kepada Investor sesuai dengan rincian dalam 
MOU ini. 

 
  - Sehubungan dengan rencana Transaksi, Para Pihak dengan itikad baik berjanji 

untuk melaksanakan dan/atau melakukan segala tindakan yang diperlukan, 
termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan menandatangani dokumen-
dokumen hukum dan/atau dokumen-dokumen administrasi lainnya terkait 
dengan Transaksi, antara lain akta jual beli saham serta keputusan para 
pemegang saham dan/atau akta terkait dengan keputusan para pemegang 
saham Perseroan, yang menyetujui antara lain Pengalihan Saham dan 
Pengambilan Bagian Saham. Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan dan 
Para Penjual juga sepakat untuk membantu Investor terkait dengan pemenuhan 
segala kewajiban yang harus dilakukan oleh Investor sebagai perusahaan 
terbuka sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi. 

 
Pelaksanaan MOU 

 
: 

 
- MOU ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen pendahuluan yang terdiri dari 

ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh Para Pihak sebagai dasar Para 
Pihak melaksanakan rencana Transaksi. 

 
  - Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan dari MOU ini akan dilaksanakan dengan 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk 
namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang pasar modal. 

 
Pernyataan dan 
Jaminan 

: - Perseroan, Penjual dan/atau Para Penjual dan/atau para wakilnya yang sah, 
dengan ini menyatakan dan menjamin: 

 
  -) Memiliki hak dan wewenang penuh yang sah secara hukum untuk 

mengadakan MOU ini dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya 
sebagaimana diatur serta dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan 
dalam MOU ini. 

  -) Telah mengambil semua tindakan dan izin yang diperlukan atas pemberian 
wewenang ataupun kuasa untuk penandatanganan dan pelaksanaan MOU 
ini 

  -) Penandatanganan dan pelaksanaan MOU ini dan pemenuhan 
kewajibannya berdasarkan MOU ini tidak akan: 

  • bertentangan dengan, atau mengakibatkan pelanggaran terhadap 
perjanjian apa pun oleh; dan/atau 

  • bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap 
setiap ketentuan, hukum, peraturan, putusan, perintah, penetapan, 
atau kewajiban yang berlaku terhadap Perseroan, Penjual dan/atau 
Para Penjual. 

  -) Tidak ada tuntutan, tindakan, gugatan atau proses hukum yang masih 
tertunda terhadap Perseroan, Penjual dan/atau Para Penjual, yang dapat 
memengaruhi Transaksi berdasarkan MOU ini secara material. 

  -) Saham Yang Dijual merupakan saham milik Penjual dan tidak sedang 
tersangkut perkara atau sengketa; 
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  -) Saham Yang Dijual tidak sedang dijaminkan dan/atau diagunkan serta dapat 
diperjual belikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

  -) Pada tanggal MOU ini, seluruh Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan 
telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. 

 
  - Investor dan/atau para wakilnya yang sah dengan ini menyatakan dan menjamin: 

 
  -) Memiliki hak dan wewenang penuh yang sah secara hukum untuk 

mengadakan MOU ini dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya 
sebagaimana diatur serta dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan 
dalam MOU ini 

  -) Telah mengambil semua tindakan dan izin yang diperlukan atas pemberian 
wewenang untuk penandatanganan dan pelaksanaan MOU ini, dengan 
ketentuan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi tersebut, 
Investor tunduk terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan 
Peraturan Bursa Efek Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku lainnya khususnya di bidang pasar modal. 

  -) Penandatanganan dan penyampaian MOU ini dan pemenuhan 
kewajibannya berdasarkan MOU ini tidak akan: 

  • bertentangan dengan, atau mengakibatkan pelanggaran terhadap 
perjanjian apa pun; dan/atau 

  • bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap 
setiap ketentuan, hukum, peraturan, putusan, perintah, penetapan, atau 
kewajiban yang berlaku terhadap Investor. 
 

  - Tidak ada tuntutan, tindakan, gugatan atau proses hukum yang masih tertunda 
terhadap Investor, yang dapat memengaruhi Transaksi berdasarkan MOU ini 
secara material.” 

   
Transaksi 
 

: -  Investor dan Para Penjual sepakat bahwa Pengalihan Saham akan dilakukan 
terhadap saham-saham milik Para Penjual dengan rincian sebagaimana 
diuraikan dalam Lampiran MOU ini. Sehingga total jumlah keseluruhan saham 
yang dijual oleh Para Penjual adalah sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) 
lembar saham (selanjutnya disebut sebagai “Saham Yang Dijual”) dengan 
harga keseluruhan sebesar Rp4.095.090.000,00 (empat miliar sembilan puluh 
lima juta sembilan puluh ribu rupiah). 

 
- Investor dan Perseroan sepakat bahwa Pengambilan Bagian Saham akan 

dilakukan dengan penerbitan sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) lembar 
saham (selanjutnya disebut sebagai “Saham Baru”), dengan harga per lembar 
saham sebesar Rp9.100.200,00 (sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah), 
dengan harga keseluruhan Pengambilan Bagian Saham sebesar 
Rp5.642.124.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus dua 
puluh empat ribu rupiah). 

 
- Harga atas pelaksanaan Transaksi akan disepakati dan disetujui oleh Para Pihak 

dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan bahwa harga Transaksi dalam 
perjanjian tersebut tidak boleh lebih rendah dari harga transaksi yang disepakati 
dalam MOU ini. 

 
Hak Eksklusif : Selama jangka waktu MOU ini berlangsung, Investor diberikan hak eksklusif oleh 

Para Penjual dan Perseroan, dengan ketentuan bahwa Para Penjual dan Perseroan 
tidak akan menyampaikan atau memberikan penawaran Saham Yang Dijual maupun 
Saham Baru kepada pihak lainnya, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari 
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Investor. 
   
Pengalihan : Masing-masing Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau 

memindahtangankan setiap hak dan kewajibannya berdasarkan MOU ini kepada 
pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. 

   
Jangka Waktu : - MOU ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak (yaitu sejak tanggal 5 

Desember 2021) sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan Para Pihak 
sepakat untuk melakukan pelaksanaan Transaksi sebelum berakhirnya jangka 
waktu MOU ini. 

   
  - Masing-masing Pihak berhak untuk menghentikan atau mengakhiri MOU ini 

sebelum berakhirnya Jangka Waktu, bilamana salah satu Pihak dianggap 
melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam MOU ini, dengan cara 
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain tentang maksud tersebut, 
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum 
tanggal pengakhiran tersebut. Untuk maksud pengakhiran ini, Para Pihak 
sepakat untuk melepaskan dan menyatakan tidak berlaku bagi mereka 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang putusan pengadilan diperlukan 
untuk pengakhiran suatu perjanjian. 

 
  - Dalam hal MOU ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena 

permintaan tertulis dari salah satu Pihak atau karena alasan lain, maka 
pengakhiran MOU ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang 
telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan MOU ini sampai selesainya 
pelaksanaan seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak. 

 
Hukum Yang 
Mengatur 

 
: 

 
MOU ini dan hak-hak serta kewajiban Para Pihak berdasarkan MOU ini akan diatur 
dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. 

   
Penyelesaian 
Sengketa 

: - Setiap perselisihan yang terjadi antara Para Pihak sehubungan dengan MOU ini 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 

   
  - Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah 

untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya acara 
musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan 
tersebut melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
terdapat pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 

   
 

Tidak terdapat pengaturan secara rinci mengenai syarat pendahuluan yang perlu dipenuhi sebelum 
pelaksanaan Transaksi dilakukan dalam MOU. Namun berdasarkan hasil legal due diligence atas SKI terdapat 
beberapa hal yang perlu untuk dipenuhi oleh SKI, yang kemudian berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan 
maka hal-hal yang perlu untuk dipenuhi oleh SKI tersebut adalah sebagai berikut: 

 
1. Pengumuman kepada karyawan SKI terkait dengan rencana akuisisi SKI oleh Perseroan yang tunduk 

pada persetujuan RUPS Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya di bidang pasar modal.  
Pengumuman tersebut telah dilakukan oleh SKI pada tanggal 3 Februari 2022. 

 
2. Pengumuman rencana akuisisi SKI oleh Perseroan yang tunduk pada persetujuan RUPS Perseroan dan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, pada 1 (satu) 
surat kabar yang berperedaran nasional.  
Pengumuman tersebut telah dilakukan oleh SKI melalui Harian Republika yang terbit pada tanggal 3 
Februari 2022.  

 
3. Pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana akuisisi SKI oleh Perseroan kepada pihak ketiga yang 

memiliki hubungan kerja sama dengan SKI, yaitu: 
- PT Halim Sinar Abadi guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama 

Pemasaran Produk Nomor: 1559/LGL/PKS/I/2020 tanggal 1 Januari 2020; dan  
- PT Jabar Telematika guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama 

Pemasaran Produk Nomor: 2384/LGL/PKS/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020. 
Pemberitahuan-pemberitahuan tersebut telah dilakukan oleh SKI melalui: 
- Surat Nomor: 5948/BOD/PB/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Akuisisi 

Perusahaan kepada PT Halim Sinar Abadi; dan  
- Surat Nomor: 5949/BOD/PB/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Akuisisi 

Perusahaan kepada PT Jabar Telematika. 
 

4. Perolehan persetujuan Dewan Komisaris PT Gamatechno Indonesia atas rencana penjualan atas 
saham-saham milik PT Gamatechno Indonesia kepada Perseroan. 
Persetujuan Dewan Komisaris PT Gamatechno Indonesia tersebut telah diperoleh, sebagaimana 
dibuktikan dengan Persetujuan Dewan Komisaris PT Gamatechno Indonesia tanggal 21 Februari 
2022, yang telah ditandatangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris PT Gamatechno Indonesia, 
yang pada pokoknya memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi PT Gamatechno 
Indonesia untuk mengalihkan sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar saham yang dimiliki 
oleh PT Gamatechno Indonesia dalam SKI kepada Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan 
yang dianggap baik oleh Direksi PT Gamatechno Indonesia. 

 
5. Perolehan persetujuan dari masing-masing pasangan para pemegang saham individu yang akan 

melakukan pengalihan saham-saham kepada Perseroan. 
- Persetujuan dari satu-satunya istri sah Tuan Awaludin Zakaria, yaitu Ny. Astri Noor Marlina telah 

diperoleh, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan tanggal 21 Februari 2022; 
- Persetujuan dari satu-satunya istri sah Tuan H. Adityo Hidayat, yaitu Ny. Sayuri Egaravanda 

telah diperoleh, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan tanggal 21 Februari 2022; 
dan 

- Persetujuan dari satu-satunya istri sah Tuan Nanang Ruswianto, yaitu Ny. Noviyanti Agustin 
telah diperoleh, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan tanggal 15 Maret 2022. 

 
Tidak terdapat ketentuan pembatasan dalam Nota Kesepahaman (MOU) yang berpotensi merugikan hak-hak 
pemegang saham publik Perseroan.  
 
Keterangan: 
- Pada tanggal dikeluarkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat keberatan dari karyawan terkait 

dengan rencana transaksi sehubungan dengan pengumuman terkait dengan rencana pelaksanaan 
Transaksi. 

- Pada tanggal dikeluarkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat keberatan dari kreditor atau pun 
pihak ketiga lainnya yang berkepentingan terkait dengan rencana transaksi sehubungan dengan 
pengumuman terkait dengan rencana pelaksanaan Transaksi. 

 
 
 

5. Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan 
 

Transaksi yang akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi 
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karena dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan 
Perseroan. 
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Transaksi ini juga bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam 
POJK No. 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan 
ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama atau pengendali Perseroan 

yang dapat merugikan Perseroan. 
 

6. Kriteria/Ukuran Transaksi Material 
 
Terkait rencana Transaksi, perhitungan Pendapatan Usaha SKI sebagai objek Transaksi berdasarkan Laporan 
Akuntan Publik tanggal 7 April 2022 yang telah ditandatangani oleh Dra. Suhartati, Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati 

& Rekan, Kantor Pusat atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar 
Rp7.066.488.834,00 (tujuh miliar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga 
puluh empat rupiah) dibagi dengan Pendapatan Usaha Perseroan berdasarkan Laporan Akuntan Publik  tanggal 17 
Desember 2021 yang telah ditandatangani oleh Muhammad Adrian, Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan 
Cabang Jakarta Pusat atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh 
Akuntan Publik sebesar Rp2.679.770.606,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh 

ribu enam ratus enam rupiah), nilainya mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen), maka nilainya mencapai lebih 
dari 50% (lima puluh persen) atas sebesar 264% (dua ratus enam puluh empat persen). Dengan demikian rencana 
Transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 POJK No. 17/2020. 
 
 
Berikut perhitungan materialitas dari sisi Pendapatan Usaha dan sisi  ekuitas, persentase aset, serta persentase 

laba/rugi; 
 

Keterangan SKI GSS % Standar Simpulan 

Nilai Transaksi Terhadap 
Ekuitas 9,737,214,000 73,386,333,635 13% >20% Kurang dari acuan 

Aset 4,085,849,504 74,468,032,981 5% >20% Kurang dari acuan 

Laba/Rugi 757,575,184 -5,989,384,704 -13% >20% Kurang dari acuan 

Pendapatan usaha 7,066,488,834 2,679,770,606 264% >20% Lebih dari acuan 

 
 

C.   RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN DAN KEWAJARAN TRANSAKSI 

 

Merujuk kepada surat proposal/kontrak perjanjian kerja No.02.127/SP-PS/KJPP-SKR/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, 

kami KJPP Sapto, Kasmodiard dan Rekan (“Penilai”), sebagai penilai independen berdasarkan Surat Keputusan yang 

dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 45/KM.1/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan izin nomor 

2.11.0084, kami telah melakukan penilaian saham PT Solusi Kampus Indonesia dengan dasar penilaian pada tanggal 30 

September 2021. 

Laporan Nomor 00741/2.0084-00/BS/06/0283/1/IV/2022 tanggal 8 April 2022 ini kami keluarkan untuk melengkapi laporan 

kami No. 00051/2.0084- 00/BS/06/0283/1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dikarenakan terdapat tambahan informasi sesuai 

dengan tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-266/PM.221/2022 tanggal 8 Februari 2022 dan Penerbitan 

kembali laporan penilaian saham SKI dengan nomor 00573/2.0084 00/BS/06/0283/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 

dikarenakan terdapat tambahan informasi sesuai dengan tambahan tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

Identitas Pemberi Tugas 

Pelaksanaan penilaian saham PT Solusi Kampus Indonesia ini sebagai realisasi dari penugasan untuk melakukan penilaian 

saham dari PT Global Sukses Solusi Tbk sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No.02.127/SP-PS/KJPP-

SKR/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021. 

 

Tujuan Penilaian 
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Penilaian yang dilakukan adalah dengan tujuan untuk menentukan Nilai Pasar per lembar dari saham PT Solusi Kampus 

Indonesia (“SKI”) pada tanggal 30 September 2021. Tujuan penentuan Nilai Pasar per lembar saham SKI ini dalam rangka 

rencana transaksi oleh PT Global Sukses Solusi Tbk. 

 

Pedoman Penilaian 

Dalam melakukan penilaian ini kami berpedoman pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI 

& SPI) Edisi VII- SPI 2018 yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilai dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di 

Pasar Modal, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman 

Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang kebijakan 

dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran corona virus disease 2019 dan SEOJK No. 

4/SEOJK.04/2022 tentang perubahan atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang kebijakan stimulus dan relaksasi 

ketentuan terkait emiten atau perusahaan publik dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran 

Covid-19, disebutkan untuk perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan penilaian diperpanjang dari semula paling lama 

6 bulan menjadi paling lama 7 bulan. 

 

Dasar Nilai dan Definisi 

Dasar nilai yang digunakan dalam penilaian saham adalah Nilai Pasar. 

Nilai Pasar (Market Value) adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau 

liabilitas pada Tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam 

suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua Pihak masing-masing bertindak 

atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehatian-hatian, dan tanpa paksaan. (POJK 35). 

 

Tanggal Penilaian 

Nilai pasar dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 30 September 2021. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan 

kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa 

laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan dan menjadi dasar penilaian ini. 

 

Laporan Penilaian 

Laporan penilaian ini terdiri dari surat pengantar yang berisi ringkasan dari hasil penilaian, asumsi- asumsi dan syarat-

syarat pembatasan, uraian laporan yang berisikan informasi secara terperinci dari perusahaan, asumsi-asumsi, serta 

metode penilaian yang digunakan dan hasil penilaian yang dicapai, serta lampiran-lampiran dari penjelasan dasar 

perhitungan. 

 

Pendekatan dan Metode Penilaian yang Digunakan 

Penilaian saham Perseroan didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data 

yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, pengkajian atas kondisi 

operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki Perseroan. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat 

terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (value drivers) termasuk juga kajian singkat 

atas prospek dari industri yang bersangkutan. 
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Berdasarkan analisis yang dilakukan dan faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, diuraikan di bawah ini 

pendekatan dan metode penilaian yang digunakan serta langkah-langkah penilaian sebagai berikut : 

➢ Indikasi Nilai Pasar dari Ekuitas berdasarkan perhitungan dengan Pendekatan Pendapatan melalui Metode 

Diskonto Arus Kas untuk Perusahaan (Discounted Cash Flow to Firm Method/DCF) digunakan adalah mengingat SKI 

merupakan operating company yang berusaha di bidang usaha dalam bidang Software (System & Application). Oleh 

karena itu, dapat disusun proyeksi laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif SKI untuk menentukan prospek 

usaha di masa akan datang. 

➢ Indikasi Nilai Pasar dari Ekuitas berdasarkan perhitungan dengan Pendekatan Aset melalui Metode Kapitalisasi 

Kelebihan Pendapatan (Capitalized Excess Earning Method/CEEM) digunakan karena adanya aset berwujud dan aset 

tidak berwujud, baik yang tercantum dalam neraca maupun tidak tercantum dalam neraca, dimana aset tidak berwujud 

dihitung secara kolektif (the excess earning method). 

➢ Rekonsiliasi nilai dari indikasi nilai ekuitas berdasarkan kedua metode penilaian tersebut di atas 

diperhitungkan adanya Diskon Likuiditas Pasar (Discount for Lack of Marketability) mengingat saham yang dinilai 

merupakan saham perusahaan tertutup (sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek) berdasarkan POJK 35, untuk 

saham mayoritas adalah antara 20% sampai dengan 40%. Oleh karena nilai saham yang dinilai adalah saham mayoritas, 

maka hal ini menurut pertimbangan penilai besarnya Diskon Likuiditas Pasar adalah 20%. 

➢ Nilai Pasar untuk 100% kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atas dasar perhitungan 

Nilai Pasar Ekuitas tersebut di atas adalah Nilai Pasar per saham. 

 

Asumsi Dasar Untuk Penilaian 

➢ Asumsi dasar untuk penilaian saham dengan Metode Diskonto Arus Kas untuk Perusahaan (Discounted Cash 

Flow to Firm Method/DCF) adalah didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut : 

- Tanggal penilaian saham SKI adalah 30 September 2021. 

- Faktor diskonto yang akan digunakan adalah Cost of Capital yang dihitung atas dasar WACC (Weighted Average 

Cost of Capital). 

- Laporan Keuangan SKI per 30 September 2021 digunakan sebagai dasar proyeksi laporan keuangan. 

- Proyeksi laporan keuangan meliputi periode 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2026 yang merupakan 

periode eksplisit dan didasarkan pada data laporan keuangan SKI per 30 September 2021 yang telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik. Periode selanjutnya setelah 31 Desember 2026 merupakan periode continuing dan 

periode ini digunakan untuk perhitungan terminal value dengan asumsi tingkat pertumbuhan sebesar 3% yang 

didasarkan pada prediksi tingkat inflasi di masa mendatang. 

- Proyeksi laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif perusahaan periode 1 Oktober 2021 sampai dengan 

31 Desember 2026 dengan asumsi-asumsi dasarnya, di antaranya yaitu pendapatan diasumsikan berdasarkan 

perkiraan manajemen dengan jenis pendapatan dari E-Campuz, Campus Suite, dan Masterplan Smart Campus, 

beban pokok pendapatan diperhitungkan secara proporsional dari setiap jenis pendapatan tersebut. Beban 

operasional diperhitungkan dengan asumsi mengalami kenaikan sebesar 5% dari beban operasional tahun 

sebelumnya, Pajak Penghasilan Badan dihitung didasarkan ketentuan peraturan perpajakan. 

- Perhitungan faktor diskonto (Discount Factor) yang digunakan adalah atas dasar cost of capital dengan 

mendasarkan pada cost of equity atas dasar perhitungan Capital Assets Pricing Model (CAPM) dan biaya modal 

untuk hutang digunakan tingkat bunga pinjaman investasi yang diberikan dalam mata uang Rupiah. Dengan 

demikian, maka tingkat diskonto sebesar 11,23%. 

- Berdasarkan Metode Diskonto Arus Kas untuk Perusahaan (Discounted Cash Flow to Firm Method/DCF), indikasi 
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Nilai Pasar Ekuitas SKI 100% pada tanggal 30 September 2021 adalah sebasar Rp22.595.686.079,00. 

➢ Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan (Capitalized Excess Earning Method/CEEM), pada metode ini 

digunakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Langkah- langkah untuk menentukan nilai 

ekuitas SKI dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut : 

- Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain wajib disesuaikan dengan prinsip dan prosedur penyesuaian 

untuk memperoleh laba operasi normal, dan laporan keuangan dilakukan penyesuaian neraca terhadap pos-pos 

yang berpengaruh pada posisi tanggal dilakukan penilaian. Aset lancar dan aset lain disesuaikan berdasarkan 

tingkat pengembalian, aset tetap disesuaikan berdasarkan laporan penilaian aset tetap, aset tidak berwujud 

dihitung secara kolektif (the excess earning method). 

- Penentuan kapasitas nilai aset berwujud bersih dalam memperoleh pinjaman (borrowing capacity) digunakan 

proporsi utang dan ekuitas sesuai dengan pasar yang dianggap telah mencerminkan tingkat imbal balik rata-rata 

tertimbang yang sesuai dengan kapasitas nilai aset berwujud bersih dalam memperoleh pinjaman (borrowing 

capacity) dan konversi kelebihan pendapatan menjadi nilai aset tak berwujud secara keseluruhan (going concern 

value) dilakukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi yang sesuai. 

- Berdasarkan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan (Capitalized Excess Earning Method/CEEM), indikasi 

Nilai Pasar Ekuitas SKI pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2.116.403.689,-. 

➢ Untuk sampai pada pendapat mengenai Nilai Pasar Ekuitas (Net Worth) SKI, dilakukan korelasi nilai atas hasil 

penilaian dari penggunaan kedua metode yang diuraikan di atas, yaitu dalam melakukan rekonsiliasi nilai, diterapkan bobot 

nilai sebesar 55% untuk metode DCF dan bobot nilai sebesar 45% untuk metode CEE. Metode Diskonto Arus Kas 

didasarkan kepada pendekatan pendapatan, yaitu pada prospek usaha di masa yang akan datang, sedangkan metode 

CEE didasarkan pada kondisi keuangan pada tanggal penilaian tanpa memperhatikan prospek usaha di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, Metode Diskoto Arus Kas diberi bobot nilai yang lebih tinggi. 

➢ Oleh karena saham yang dinilai merupakan saham mayoritas, maka tidak diperhitungkan adanya 

diskon tanpa pengendalian dalam menentukan nilai pasar saham SKI, akan tetapi diskon likuiditas pasar diperhitungkan 

untuk memperoleh Nilai Pasar Ekuitas per 30 September 2021, karena SKI merupakan perseroan tertutup (non listed 

company), maka dalam hal ini menurut pertimbangan penilai besarnya diskon likuiditas pasar adalah 20%. Penentuan 

besarnya diskon likuiditas pasar ini didasarkan pada POJK 35. 

➢ Hasil penilaian berdasarkan langkah-langkah penilaian sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah sebesar 

Rp10.704.007.000,- (Sepuluh miliar tujuh ratus empat juta tujuh ribu Rupiah) atau nilai per lembar saham dari sebanyak 

1.160 lembar saham adalah sebesar Rp9.228.000,- (Sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah). 

Berikut indikasi nilai wajar ekuitas dalam table: 

 
Description Equity Value 

Rp.000 

 
Proportion 

 
Weighted 

Value 
Rp.000 

 
-    Diskonto Arus Kas Mendatang 
     (Discounted Cash Flow Method) 

 
22,595,686 

 
55.00% 

 
12,427,627 

 
-    Method Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan 

(Capitalized Excess Earnings Method) 

 
2,116,404 

 
45.00% 

 
952,382 

 
Indikasi Nilai Ekuitas (Indication of equity)   

13,380,009 

 
Discount for lack of Marketability (DLOM) 

 
20.00% 

 
(2,676,002) 



 

35 
 

 

Kesimpulan Penilaian 

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua 

faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami nilai pasar ekuitas PT Solusi Kampus 

Indonesia dengan dasar penilaian pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp10.704.007.000,- (Sepuluh miliar 

tujuh ratus empat juta tujuh ribu Rupiah) atau nilai per lembar saham dari sebanyak 1.160 lembar saham adalah sebesar 

Rp9.228.000,- (Sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) dengan berpedoman pada asumsi-asumsi dan 

syarat-syarat pembatasan yang terlampir dalam laporan penilaian ini. 

Sehubungan dengan rencana transaksi yang akan dilakukan dalam pengambilalihan saham beredar adalah sebesar 

38,79% atau sebanyak 450 lembar saham, maka indikasi nilai pasar rencana transaksi adalah sebesar Rp4.152.600.000,- 

dan rencana Pengambilan Bagian Saham akan dilakukan dengan penerbitan sebanyak 620 lembar saham baru (34,83% 

dari setelah penerbitan saham baru) yang indikasi nilai pasarnya sebesar Rp5.721.360.000,-. Dengan demikian nilai pasar 

keseluruhan pengambilan saham sebanyak 1.070 lembar saham (60,11% dari setelah penerbitan saham baru) pada 

indikasi nilai pasar perlembar saham sebesar Rp.9.228.000,- adalah sebesar Rp9.873.960.000,- (Sembilan miliar delapan 

ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah). 

Kami menganggap bahwa semua informasi data-data yang diberikan adalah benar, dan tidak ada hal-hal lain yang tidak 

terungkap yang akan mempengaruhi hasil penilaian secara material. Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak 

merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan- persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian 

atas saham yang diniai tersebut. Dan disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang 

maupun di masa yang akan datang, dari saham yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh. 

 

 

Pendapat Kewajaran 

 

Kantor Jasa Penilai Publik Sapto, Kasmodiard dan Rekan (“Penilai”) merupakan penilai independen berdasarkan Surat 

Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan No. 45/KM.1/2011 tanggal 31 Januari 

2011 dengan izin nomor 2.11.0084. Penilai Publik yang bertanggung jawab sekaligus bertanda tangan di dalam Laporan 

Penilaian ini adalah penilai dengan kualifikasi Penilai Bisnis dengan Nomor Izin Penilai Publik No. B-1.10-00283 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/KM.1/2010 tanggal 16 April 2010, dan juga telah terdaftar 

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan/OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang 

Pasar Modal No. STTD.PB-48/PM.2/2018 tanggal 19 Februari 2019. 

Berdasarkan persetujuan atas surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 02.126/SP-PS/KJPP- SKR/XII/2021, tanggal 15 

Desember 2021, Kantor Jasa Penilai Publik Sapto, Kasmodiard dan Rekan (selanjutnya disebut “KJPP SKR” atau “Kami”), 

mendapat penugasan dari PT Global Sukses Solusi Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”)  untuk memberikan  pendapat 

kewajaran rencana transaksi PT Global Sukses Solusi Tbk seperti yang diuraikan dalam laporan ini. 

 
Indikasi Nilai Pasar Wajar Ekuitas (Indication of fair market value of equity) = 
100% 

  
10,704,007 

 
Jumlah Lembar Saham Beredar (Total Shares) 

  
100.0% 

 
1,160 

 
Nilai Per Lembar/Value per shares (Rounded) 

   
9,228 

 
Jumlah dan Nilai Saham diambilalih dan penerbitan baru 
* Jumlah dan nilai Lembar Saham diambilalih 

 

 
450 

 

 
38.79% 

 

 
4,152,600 

* Jumlah dan nilai Lembar Saham penerbitan baru 620 34.83% 5,721,360 

 
Jumlah dan Nilai Saham diambilalih dan penerbitan baru 

 
1,070 

 
60.11% 

 
9,873,960 
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Laporan 00742/2.0084-00/BS/06/0283/1/IV/2022 tanggal 10 April 2022 ini kami keluarkan untuk melengkapi laporan kami 

No. 00282/2.0084-00/BS/06/0283/1/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 dikarenakan terdapat tambahan informasi sesuai 

dengan tambahan tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-266/PM.221/2022 tanggal 8 Februari 2022 dan 

Penerbitan kembali laporan pendapat kewajaran rencana transaksi dengan nomor 00597/2.0084-00/BS/06/0283/1/III/2022 

tanggal 28 Maret 2022. 

Latar Belakang 

PT Global Sukses Solusi Tbk didirikan dan beroperasi sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang Informasi dan 

Komunikasi serta Perdagangan Besar & Eceran Piranti Lunak, Komputer & Perlengkapannya. Sehubungan dengan 

rencana menambah variasi recurring income Perseroan dan menciptakan ekosistem digital baru (menghubungkan 

ekosistem bisnis (korporasi) dan ekosistem pendidikan) serta memperluas pangsa pasar. Perseroan dan SKI memiliki 

kegiatan usaha yang sejenis yaitu dalam bidang jasa informasi dan komunikasi serta perdagangan piranti lunak, komputer 

dan perlengkapannya, namun dengan pangsa pasarnya yang berbeda, dimana Perseroan memiliki pangsa pasar pada 

sektor bisnis (korporasi), sedangkan SKI memiliki pangsa pasar di sektor pendidikan, maka dalam rangka menciptakan 

ekosistem digital link and match sektor bisnis dengan sektor Pendidikan, Perseroan dan SKI bersinergi melalui rencana 

transaksi berjalan ini guna memperluas basis pelanggan Perseroan maupun SKI. Untuk rencana tersebut, maka Perseroan 

melakukan rencana transaksi pembelian saham beredar PT Solusi Kampus Indonesia (SKI) sebanyak 450 lembar saham 

dan penerbitan saham baru sebanyak 620 lembar saham dengan jumlah keseluruhan transaksi sebesar Rp9.737.214.000 

atau sebesar Rp9.100.200,- per lembar saham, sesuai dengan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) 

tertanggal 5 Desember 2021. 

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib menaati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan 

transaksi tersebut, terutama POJK 17/POJK.04/2020 dan POJK 42/POJK.04/2020. 

Objek Penilaian 

Objek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi 

pembelian saham bereder dan penambahan melalui penerbitan saham baru di PT Solusi Kampus Indonesia (SKI 

Pihak-Pihak Yang Bertransaksi 

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah antara Perseroan sebagai pembeli dengan PT Solusi Kampus Indonesia, PT 

Gamatechno Indonesia, Awaludin Zakaria, Nanang Ruswianto, dan H. Adityo Hidayat sebagai pihak-pihak penjual 

Maksud dan Tujuan Penilaian 

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana 

Transaksi. 

Tanggal Penilaian 

Analisis kewajaran dilaksanakan per tanggal 30 September 2021, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam 

analisis adalah laporan keuangan per 30 September 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & 

Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material. 

Asumsi dan Kondisi Pembatas 

Dalam melakukan analisis, sebagai dasar dan pertimbangan bagi kami dalam memberikan pendapat kewajaran atas 

transaksi tersebut, kami melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan oleh manajemen 

Perseroan, yang mana kami mengasumsikan bahwa informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan 

adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, dan tidak menyesatkan. Kami tidak melakukan audit ataupun verifikasi secara 
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mendetail atas semua informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan 

dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung jawab apabila informasi dan data yang diberikan 

tersebut menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. 

Pendekatan dan metode 

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas Nilai dari objek yang ditransaksikan, Dampak keuangan dari 

rencana transaksi terhadap kepentingan perusahaan, Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana 

transaksi terhadap kepentingan pemegang saham. Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis 

transaski, analisis kualitatif atas rencana transaksi, analisis kuantitatif atas rencana transaksi dan analisis kewajaran nilai 

transaksi. 

 

Kejadian Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Event) 

Sejak tanggal penilaian hingga tanggal penerbitan laporan ini, telah terjadi penetapan status pandemi atas virus Covid-19 

yang menyebabkan ketidakpastian terhadap kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan. 

Kejadian setelah tanggal penilaian tersebut tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil pendapat kewajaran pada 

tanggal penilaian. 

Analisis Rencana Transaksi 

a. Analisis Transaksi 

Nilai transaksi membeli saham PT Solusi Kampus Indonesia (SKI) melalui pelaksanaan Rencana Transaksi, yaitu rencana 

membeli 450 lembar saham bereder dan menambah penerbitan saham baru sebanyak 620 lembar saham dengan harga 

per lembar sebesar Rp9.100.200,00 atau setara total nilai transaksi sebesar Rp9.737.214.000,00 sesuai dengan nota 

kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 5 Desember 2021. 

Rencana transaksi yang akan dilakukan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena memberikan solusi 

kelangsungan usaha bagi Perseroan dan diselenggarakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan 

menguntungkan Perseroan. Terkait rencana Transaksi, berdasarkan perhitungan laba (rugi) bersih SKI sebagai objek 

Transaksi yang berdasarkan Laporan Keuangan SKI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang 

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan sebesar Rp757.575.184,-, jika dibagi dengan laba (rugi) 

bersih Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 

2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan sebesar -Rp5.989.384.704,00, maka nilainya 

mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen). Dengan demikian rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi material 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan 

Kegiatan Usaha. 

Rencana transaksi yang akan dilakukan antara Perseroan dengan PT Solusi Kampus Indonesia, PT Gamatechno 

Indonesia, Awaludin Zakaria, Nanang Ruswianto, dan H. Adityo Hidayat bukan merupakan transaksi terafiliasi dan tidak 

mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi 

dan Transaksi Benturan Kepentingan. 

Berdasarkan analisis nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan persyaratan yang telah disepakati, dapat 

disimpulkan bahwa nota kesepahaman dan persyaratan yang telah disepakati layak dan dapat diandalkan pelaksanaannya 

dari transaksi yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan tersebut rencana 

transaksi wajar dilaksanakan. 
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b. Analisis Kualitatif 

Perseroan dan SKI memiliki kegiatan usaha yang sejenis yaitu dalam bidang jasa informasi dan komunikasi serta 

perdagangan piranti lunak, komputer dan perlengkapannya, namun dengan pangsa pasarnya yang berbeda, dimana 

Perseroan memiliki pangsa pasar pada sektor bisnis (korporasi), sedangkan SKI memiliki pangsa pasar di sektor 

pendidikan, maka dalam rangka menciptakan ekosistem digital link and match sektor bisnis dengan sektor Pendidikan, 

Perseroan dan SKI bersinergi melalui rencana transaksi berjalan ini guna memperluas basis pelanggan Perseroan maupun 

SKI. Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah untuk menambah variasi recurring income Perseroan dan 

menciptakan ekosistem digital baru (menghubungkan ekosistem bisnis (korporasi) dan ekosistem pendidikan), serta 

memperluas pangsa pasar. Sedangkan kerugian Perseroan dari Rencana Transaksi adalah jika tidak tercapainya proyeksi 

yang direncanakan, sehingga target yang direncanakan tidak tercapai yang berakibat Perseroan tidak memperoleh 

pembagian laba, sedangkan Perseroan terbebani kewajiban yang akan menurunkan kredibilitas Perseroan terhadap 

stakeholder. 

c. Analisis Kuantitatif 

Penilaian kinerja historis dan Rasio Keuangan yang ditunjukkan dari rasio laba kotor Perusahaan secara rata –rata selama 

tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah sebesar 62,23%, rasio laba operasi Perusahaan untuk periode 31 Desember 2020 

adalah sebesar 43,38% mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 34,94%, Rasio 

laba bersih Perusahaan untuk periode 31 Desember 2020 adalah sebesar 34,26% mengalami penurunan bila dibandingkan 

tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 36,80%, Rasio laba atas aset Perusahaan untuk periode 31 Desember 2020 

mencapai 20,06%, sedangkan pada tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar 30,11%, rasio laba atas ekuitas 

Persusahaan mencapai 22,02%, sedangkan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 35,25%. 

Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi, dapat dilihat bahwa rasio 

keuangan Perseroan menjadi turun, hal ini terlihat dari rasio likuiditas Perseroan secara rata-rata mengalami penurunan 

yang semula sebesar 75,72 menjadi 27,64, sedangkan leverage ratio Perseroan yang berupa debt to total asets ratio yang 

semula 1,45% menjadi 4,27%, rasio total debt to equity yang semula 1,47% menjadi 4,46% dan long term debt to equity 

ratio yang semula 0,21% menjadi 1,03% 

Penilaian atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen dan diketahui bahwa proyeksi keuangan dengan kondisi 

tidak melakukan rencana transaksi dapat diketahui bahwa rata-rata current ratio mencapai sebesar 9,35, debt to equity 

ratio mencapai rata-rata sebesar 0,42, ROE rata-rata mencapai 1,02 dan debt to total assets mencapai 0,28, sedangkan 

proyeksi keuangan dengan kondisi melakukan rencana transaksi dapat diketahui bahwa rata-rata current ratio mencapai 

sebesar 9,40, debt to equity ratio mencapai rata-rata sebesar 0,40, ROE rata-rata mencapai 1,07 dan debt to total assets 

mencapai 0,27. 

Hasil analisis kelayakan GSS dengan melakukan rencana transaksi menunjukan bahwa rencana adalah layak yang 

ditunjukan dengan nilai IRR sebesar 186,43% lebih besar dari tingkat WACC sebesar 11,23% dan NPV positif sebesar Rp 

523 miliar dan kelayakan proyek tersebut tidak sensitif terhadap penurunan pendapatan maupun dengan kenaikan beban 

langsung perseroan. 

d. Analisis Inkremental 

Rencana transaksi adalah peningkatan pendapatan GSS secara keseluruhan, maka konstribusi nilai tambah dari transaksi 

tersebut dapat diukur dari peningkatan laba dan kinerja keuangan. Dari analisis laba bersih dan arus kas bersih, dapat 

diketahui bahwa bila melakukan Rencana Transaksi lebih baik dibandingkan tidak melakukan Rencana Transaksi. 

Dengan dilakukannya transaksi, Perseroan akan memiliki bagian dari laba atau rugi PT SKI sebagai pendapatan atau 

beban lain-lain yang berasal dari laba atau rugi PT SKI. Pendapatan laba dari PT SKI (berupa deviden) memberikan nilai 

tambah bagi Perseroan. 
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Informasi non keuangan yang relevan adalah Perseroan akan dapat mengembangkan usaha dibidang informasi dan 

komunikasi, khususnya sektor pendidikan dan akan berdampak positif bagi Perseroan. 

Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana transaksi dan nilai transaksi adalah 

dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris Perseroan. Rencana transaksi dan nilai transaksi dengan persyaratan 

yang mudah, transparan dan akuntable yang dapat dipenuhi Perseroan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Hal-hal material lainnya terkait dengan analisis inkremental dari rencana transaksi tidak ada. Dengan analisis inkremental 

yang telah dilakukan, Penilai meyakini bahwa rencana transaksi adalah wajar dan memberikan nilai tambah bagi 

Perseroan. 

 

e. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi 

Analisis kewajaran atas Rencana Transaksi dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara Nilai Transaksi dan 

Nilai Pasar. Nilai Rencana Transaksi sebagaimana tercantum dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) 

tertanggal 5 Desember 2021 disebutkan jumlah keseluruhan saham yang dijual oleh Para Penjual adalah sebanyak 450 

(empat ratus lima puluh) lembar saham dengan harga keseluruhan sebesar Rp 4.095.090.000,-. Investor dan Perseroan 

sepakat bahwa Pengambilan Bagian Saham akan dilakukan dengan penerbitan sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) 

lembar saham baru, dengan harga per lembar saham sebesar Rp9.100.200,- (sembilan juta seratus ribu dua ratus rupiah), 

dengan harga keseluruhan Pengambilan Bagian Saham sebesar Rp5.642.124.000,00. Dengan demikian atas pembelian 

saham SKI keseluruhan sejumlah 1.070 lembar saham adalah Rp9.737.214.000,00 (dengan harga per lembar saham 

sebesar Rp9.100.200,00). Sementara itu, nilai pasar per lembar saham berdasarkan laporan penilaian saham PT Solusi 

Kampus Indonesia nomor 00281/2.0084- 00/BS/06/0283/1/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 oleh KJPP Sapto, Kasmodiard 

dan Rekan adalah sebesar Rp9.228.000,00. Dengan demikian, jumlah nilai pasar atas 1.070 lembar saham adalah sebesar 

Rp9.873.960.000,00. 

Dengan nilai transaksi pembelian 1.070 lembar saham SKI oleh GSS sebesar Rp9.737.214.000,00 atau dengan nilai setiap 

saham adalah Rp 9.100.200,00 dan Nilai Pasar Wajar 1.070 lembar saham SKI adalah Rp9.873.960.000,00 atau dengan 

Nilai Pasar Wajar setiap saham adalah Rp9.228.000,00, maka nilai transaksi lebih rendah 1,40% dari Nilai Pasar Wajar 

dan masih dalam kisaran wajar. Dengan demikian kami berpendapat bahwa nilai transaksi adalah wajar. 

Pendapat Kewajaran Atas Transaksi 

Hasil analisis atas nilai transaksi pembelian saham PT SKI adalah nilai transaksi masih dalam kisaran wajar dari Nilai Pasar 

Wajarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar. 

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan memberikan 

kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan laba Perseroan yang akan meningkatkan 

profitabilitas Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroansejalan dengan kepentingan perusahaan. 

Hasil analisis atas pertimbangan bisnisdari manajemen terkait dengan transaksiterhadap kepentingan 

pemegangsahamadalah untuk pengembangan usaha yang akan meningkatkan laba dan profitabilitas Perseroan yang akan 

meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut 

sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami 

berpendapat bahwa transaksi adalah Wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan. 
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     D.      RINGKASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN PROFORMA 

 

Berikut ringkasan posisi keuangan proforma berdasarkan laporan keuangan proforma yang telah direviu oleh Akuntan 
Publik Dr. Muhammad Adrian, CPA, CA, CMA di KAP Suhartati dan Rekan dengan Nomor: 
00003/3.0328/SPA/05/1204/1/IV/2022 tanggal 9 April 2022; 
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Penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma disusun guna mencerminkan dampak dari rencana Perseroan 
melakukan akuisisi saham SKI, serta penerapan penyesuaian tersebut terhadap jumlah-jumlah historis dalam laporan 
posisi keuangan konsolidasian proforma tanggal 30 September 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain konsolidasian proforma untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Asumsi-
asumsi yang mendasari penyesuaian proforma tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a. Laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
adalah laporan keuangan yang telah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 



 

42 
 

(SAK) di Indonesia dan diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan dengan laporan No. 00045/3.0328/AU.1/05/ 
1204-5/1/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. 

b. Laporan keuangan SKI untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah 
laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan dengan laporan No. 
00018/3.0085/AU.2/05/0050-1/1/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 dengan pendapat wajar tanpa 
modifikasian. 

c. Berdasarkan rencana Perseroan untuk melakukan akuisisi saham SKI yang diumumkan dalam keterbukaan 
informasi, oleh karena itu, dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini, Perseroan 
menggunakan asumsi harga yang telah disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding) tanggal 5 Desember 2021, yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan, PT 
Gamatechno Indonesia, Tuan Awaludin Zakaria, Tuan Nanang Ruswianto, Tuan H. Adityo Hidayat dan SKI 
dengan harga per lembar sahamnya Rp9.100.200. 

d. Pengalihan saham dari Para penjual kepada Perseroan sebanyak 450 lembar saham dengan harga pembelian 
sebesar Rp9.100.200 per lembar saham dan nilai nominal Rp100.000 per lembar saham. 

e. Pengambilan bagian saham oleh Perseroan atas saham baru yang akan diterbitkan oleh SKI sebanyak 620 
lembar saham baru dengan harga sebesar Rp9.100.200 per lembar saham dan nilai nominal Rp100.000 per 
lembar saham. 

f. Pengalihan saham dari Para penjual kepada Perseroan dan Transaksi setoran modal Perseroan atas penerbitan 
saham baru SKI dicatat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 22 “Kombinasi Bisnis” 
yaitu selisih antara imbalan yang dialihkan dan kepentingan nonpengendali dengan nilai aset neto teridentifikasi 
yang diperoleh dicatat sebagai goodwill. 

g. Perseroan memperoleh 60,11% saham SKI senilai Rp107.000.000 setara dengan 1.070 lembar saham yang 
terdiri dari 450 lembar saham senilai Rp45.000.000 berasal dari pengalihan saham dari Para penjual kepada 
Perseroan dan 620 lembar saham senilai Rp62.000.000 berasal dari pengambilan bagian saham oleh 
Perseroan atas saham baru yang akan diterbitkan oleh SKI. 

h. Selisih yang timbul dari imbalan yang dialihkan dan kepentingan non-pengendali dengan nilai asset neto 
teridentifikasi yang diperoleh, disajikan sebagai Goodwill pada bagian laporan posisi keuangan konsolidasian 
proforma dengan rincian sebagai berikut:  
 

Imbalan yang dialihkan (1070 lembar saham x Rp9.100.200)     9.737.214.000  
Kepentingan non-pengendali           787.894.959  

            10.524.908.959  
 
Aset neto teridentifikasi yang diperoleh                   (1.974.784.546)  
Goodwill          8.550.124.413 

 

 

i. Diasumsikan tidak ada perubahan pajak penghasilan terkait penyesuaian proforma. 
j. Diasumsikan tidak terdapat perubahan material terkait penyesuaian proforma akibat perbedaan penerapan 

standar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Perseroan menerapkan SAK sedangkan SKI 
menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

 
 

E.   PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN 

 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia 
sehubungan dengan rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi 
material dan relevan sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi 
tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan 
bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. 
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F.   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

 
RUPSLB Perseroan terkait dengan rencana Transaksi akan dilaksanakan pada:  
 

Hari, Tanggal : Rabu, 27 April 2022 
Waktu : Pukul 16.00 WIB – selesai 
Tempat : Hotel Grandhika, Grand Wijaya Ballroom Lt. 2, Jl.Iskandarsyah Raya No.65, Melawai, 

Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160 
 
Dengan rincian mata acara RUPSLB serta kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagai berikut: 
 
1. Mata Acara: 

Persetujuan atas rencana transaksi material Perseroan, yaitu rencana pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 1.070 
(seribu tujuh puluh) lembar saham dalam PT Solusi Kampus Indonesia yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan 
cara: (i) melakukan pembelian atas 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham milik para pemegang saham PT 
Solusi Kampus Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: milik PT Gamatechno Indonesia sebanyak 232 (dua ratus 
tiga puluh dua) lembar saham, milik Tuan Awaludin Zakaria sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham, milik 
Tuan Nanang Ruswianto sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar saham serta milik Tuan H. Adityo Hidayat 
sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar saham; dan (ii) melalui pengambilan bagian atas 620 (enam ratus dua 
puluh) lembar saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Solusi Kampus Indonesia. 
 
Kuorum Kehadiran dan Keputusan: 
Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 17/2020, dalam hal Perseroan akan melakukan Transaksi Material, 
maka Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1), 
(2) dan (3)  POJK No. 15/2020, yang mensyaratkan bahwa RUPS dapat dilangsungkan dengan ketentuan: 
- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a serta ketentuan Pasal 41 ayat (3) POJK No. 

15/2020, RUPS Pertama dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan 
jumlah kuorum yang lebih besar. Terkait dengan hal ini, anggaran dasar Perseroan tidak menentukan jumlah 
kuorum yang lebih besar. 

- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dengan memperhatikan ketentuan 
Pasal 41 ayat (1) huruf b serta ketentuan Pasal 41 ayat (3) POJK No. 15/2020, RUPS kedua dapat diadakan 
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar 
perusahaan terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Terkait dengan hal ini, anggaran dasar 
Perseroan tidak menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. 

- Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c serta ketentuan Pasal 41 ayat (3) 
POJK No. 15/2020, keputusan RUPS Pertama dan RUPS Kedua tersebut di atas adalah sah jika disetujui 
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali 
anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara 
setuju yang lebih besar. Terkait dengan hal ini, anggaran dasar Perseroan tidak menentukan jumlah kuorum 
yang lebih besar. 

- Lebih lanjut, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan 
Pasal 41 ayat (2) serta ketentuan Pasal 41 ayat (3) POJK No. 15/2020, 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 OJK atas 
permohonan Perseroan. 

 
2. Mata Acara: 

Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta 
Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 
2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020). 
 
Kuorum Kehadiran dan Keputusan: 
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 POJK No. 15/2020, untuk mata acara perubahan anggaran dasar yang 
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memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka RUPS dapat dilangsungkan dengan 
ketentuan: 
- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 huruf a POJK No. 15/2020, RUPS Pertama dapat dilangsungkan 

jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah 
kuorum yang lebih besar. Terkait dengan hal ini, anggaran dasar Perseroan tidak menentukan jumlah kuorum 
yang lebih besar. Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 huruf b POJK No. 15/2020, 
keputusan RUPS Pertama di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 
huruf c POJK No. 15/2020, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga 
per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar perusahaan 
terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Terkait dengan hal ini, anggaran dasar Perseroan tidak 
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 huruf d 
POJK No. 15/2020, keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

- Lebih lanjut, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan 
ketentuan Pasal 42 huruf e POJK No. 15/2020, 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 OJK atas permohonan Perseroan. 

 
 

3. Mata Acara: 
Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan. 
 
Kuorum Kehadiran dan Keputusan: 
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 15/2020, untuk mata acara yang harus 
diputuskan dalam RUPS, maka dilakukan dengan ketentuan:  
- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020, RUPS Pertama dapat 

dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih 
besar. Terkait dengan hal ini, anggaran dasar Perseroan tidak menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. 

- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 
41 ayat (1) huruf b POJK No. 15/2020, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan 
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah 
kuorum yang lebih besar. Terkait dengan hal ini, anggaran dasar Perseroan tidak menentukan jumlah kuorum 
yang lebih besar. 

- Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020, keputusan RUPS 
Pertama dan RUPS Kedua tersebut di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka 
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Terkait 
dengan hal ini, anggaran dasar Perseroan tidak menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. 

- Lebih lanjut, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan 
Pasal 41 ayat (2) POJK No. 15/2020, 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 OJK atas permohonan Perseroan. 

 
 

Pemegang Saham yang berhak hadir: 
Merujuk pada ketentuan dalam POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan 
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. 
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G.   INFORMASI TAMBAHAN 

 
Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:  

 
 

PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk., 
U.P.: Sekretaris Perusahaan 

Grha RUN System 
Jl. Pakuningratan Nomor: 15, Yogyakarta, 55233 

Nomor Telp.: (62 274) 530 6454 
Email: corporate.secretary@runsystem.id 

Situs web: www.runsystem.id 
 
 
 

 
Yogyakarta, 25 April 2022 

Hormat Kami,     
Direksi Perseroan 

mailto:corporate.secretary@runsystem.id
http://www.runsystem.id/

