




TATA TERTIB (1)

Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat:

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang
sah untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan, dimana perlu.

2. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 05 Juli 2022 atau
kuasa mereka yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan tanggapan atau
usulan.

3. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi
pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan,
yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat
tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat;

b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom
“Electronic Opinions” pada layar “E-Meeting Hall” milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah
dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran
kepemilikan sahamnya;

c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung
dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.



TATA TERTIB (2)

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

1. Pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat, jika tidak tercapai, maka akan
dilakukan pemungutan suara.

2. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau
Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara telebih dahulu, untuk
kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status “Voting for agenda item no [ ] has started”
terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi “Voting for agenda item
no [ ] has ended” dalam flow text box. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum
memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk
memberikan suaranya melalui layar “E-meeting Hall” masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau
Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka
akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.

b) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara
mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
i. Mereka yang Tidak Setuju dan yang memberikan suara Abstain akan diminta mengangkat tangan;
ii. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.

3. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara Abstain dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.



TATA TERTIB (3)

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang
Saham untuk mengeluarkan suara Tidak Setuju atau suara Abstain, tetapi pada
waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan
untuk memberikan suara Tidak Setuju atau suara Abstain, maka mereka dianggap
menyetujui usulan tersebut.

5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa
melalui eASY.KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.

6. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu
suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka
ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh
jumlah saham yang dimilikinya.

7. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu pihak BAE untuk
menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.



INFORMASI RAPAT

1. Pemberitahuan mengenai Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Perseroan Nomor
01.030/AG/SPK/IIA/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022;

2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para Pemegang Saham
melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web
Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 21 Juni 2022; dan

3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa
Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya
dilakukan pada tanggal 06 Juli 2022.
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MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan
pembebasan dan pelunsasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2022.

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Laporan pertanggungjawaban Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

6. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

7. Persetujuan Perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



KONDISI UMUM
PERSEROAN



MATA ACARA PERTAMA
Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Neraca dan perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan
pembebasan dan pelunsasan sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.



LAPORAN DIREKSI



KINERJA 2021
Secara umum, Aset dan Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan yang berasal dari perolehan dana
initial public offering. Penggunaan dana IPO sebagian telah direalisasikan sesuai tujuan penggunaan
dana yang dinyatakan di prospektus. Liabilitas Perseroan mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya. Penurunan pun terjadi pada pendapatan utama Jasa Pelatihan karena fenomena PPKM
dan pembatasan kegiatan belajar di sekolah yang merupakan market utama Perseroan. PT Aidia
Indonesia Propertindo yang mengoperasikan Aidia Grande Hotel menyumbang kenaikan
pendapatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, karena meningkatnya mobilitas masyarakat
sepanjang 2021. Sebagai konsekuensi, terjadi peningkatan beban usaha perusahaan yang berasal
dari operasional expenses Aidia Grande Hotel. Pembayaran bunga pinjaman, biaya penyusutan
bangunan, biaya penyusutan inventori, dan biaya pajak badan turut menyumbang beban usaha yang
meningkat. Namun, meskipun sektor pendidikan dan pariwisata secara umum paling terdampak
oleh pandemi, Perseroan masih dapat mencatatkan laba bersih sebesar Rp 731 juta di tahun 2021.

Kinerja arus kas Perseroan mencatatkan kenaikan neto kas dan setara kas sebesar Rp 18,3 miliar,
surplus untuk kas neto yang didapatkan dari aktivitas operasi Perseroan sebesar Rp 8,6 miliar.
Sedangkan, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan tercatat sebesar Rp 14,8
miliar dimana nilai ini merupakan pembayaran uang muka penyelesaian pembangunan asrama dan
Aidia Grande Hotel yang sedang berjalan. Untuk kinerja saham Perseroan di tahun 2021 sempat
mengalami kenaikan sampai dengan 57% dari harga IPO satu bulan setelah Perseroan resmi listing di
bursa efek Indonesia, saham perseroan ditutup di level 108 per lembar pada akhir tahun 2021, atau
turun 14 poin dari harga IPO.



IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN
Efektifitas kegiatan rekrutmen peserta pelatihan belum kembali normal selayaknya masa sebelum pandemi.
Hal ini dikarenakan sepanjang 2021 diberlakukan PPKM dan pembatasan kegiatan belajar tatap muka di
sekolah. Hal ini tentunya berdampak signifikan pada penurunan jumlah peserta didik baru. Sebagai alternatif,
Perseroan telah pengembangan platform Hybrid dan Online Learning yang masih terus dikembangkan
sampai saat ini. Hal lain yang dilakukan Perseroan agar proses rekrutmen meningkat pada masa yang akan
datang adalah melalui pembukaan Cabang. Selama 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian
pembukaan cabang dengan Garden Palace Hotel Surabaya dan melakukan pembahasan kerjasama dengan
beberapa pemilik hotel di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat.

Penurunan jumlah peserta pelatihan diiringi oleh langkah efisiensi Perseroan, sehingga kinerja positif
perusahaan tetap dapat dipertahankan. Dari sisi pemasaran, Perseroan telah mengimplementasikan beberapa
hal sebagai berikut:
• Online Marketing melalui Platform Digital
• Presentasi melalui Group WA dan Platform Video Conference
• Pembukaan Cabang Surabaya dan cabang berikutnya.
• Bekerjasama dengan Pondok Pesantren yang tetap melaksanakan pembelajaran 100% tatap muka selama

pandemi.
• Program 1.000 Beasiswa bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan
• Menggelar Recruitment melalui Job Fair yang melibatkan mitra kerja Perseroan

Secara umum, performa Perseroan belum optimal dikarenakan kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah
untuk pengendalian pandemi. Namun demikian, dengan turunnya kasus Covid-19 secara signifikan, Perseroan
senantiasa optimis dapat mencapai performa terbaik di tahun berikutnya.



PENCAPAIAN TARGET PERUSAHAAN
Pelaksanaan IPO dianggap berhasil sesuai dengan target perusahaan. Per 31 Desember 2021 perusahaan
telah merealisasikan sebagian penggunaan dana IPO untuk penyelesaian pembangunan Asrama, setoran
modal ke PT Aidia Grande Hotel, pembukaan cabang Jawa Timur, survey pendahuluan untuk pembukaan
Cabang Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat, serta untuk biaya operasional perusahaan. Rencana bisnis 2020
dibuat dengan asumsi Covid telah dapat diselesaikan oleh pemerintah pada semester pertama 2021. Namun,
faktanya sampai akhir 2021 kasus Covid varian Omicron belum juga dapat dikendalikan. Hal ini menjadi
penyebab utama proyeksi yang telah dibuat belum dapat direalisasikan dengan baik

KENDALA 2021
Kendala yang dihadapi Perseroan pada tahun 2021 tentunya masih disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang
berkepanjangan. Strategi pemasaran offline dengan mendatangi sekolah-sekolah belum bisa dilakukannya
akibat pemberlakuan PPKM oleh Pemerintah. Menghadapi tantangan tersebut, Perseroan telah mengambil
langkah-langkah strategis sebagai berikut:

• Melakukan efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

• Melakukan reformulasi strategi pemasaran secara daring.

• Fokus pada kegiatan ekspansi dengan cara membuka cabang baru.

• Membentuk marketing representative di masingmasing sekolah.

• Melibatkan alumni program untuk rekruitmen peserta baru.



PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN 
KEBIJAKAN
Direksi senantiasa berpartisipasi aktif dalam proses perumusan strategi bisnis
Perseroan. Hal tersebut meliputi penyusunan target usaha, rencana bisnis, efisiensi,
hingga manajemen sumber daya manusia yang dirancang sedemikian rupa sehingga
selalu menyesuaikan perkembangan regulasi serta dinamika situasi yang berjalan.

PROSES YANG DITERAPKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN 
IMPLEMENTASI STRATEGI 
Direksi memastikan implementasi strategi bisnis Perseroan dengan menggunakan
control management tools, melakukan komunikasi intensif dan evaluasi berkala secara
mingguan, bulanan, triwulan dan semester dengan semua jajaran manajemen, mulai
dari top level, middle hingga low level.



PROSPEK 2022 

Direksi memandang tahun 2022 sebagai momentum kebangkitan ekonomi global
berdasarkan fakta-fakta berikut:

1. Pandemi Covid secara umum telah terkendali secara nasional

2. Program vaksinasi nasional berjalan sesuai rencana

3. Pemerintah telah memberikan pelonggaran mobilitas dan kegiatan masyarakat.

4. Perjalanan wisata domestic dan internasional telah meningkat.

5. Tingkat hunian hotel di Indonesia meningkat tajam, mendekati old-normal.

6. Industri makan dan minum tumbuh menjamur di semua wilayah.

7. Sekolah telah memberlakukan pembelajaran tatap muka 100%.



PROSPEK 2022 
Seiring dengan hal tersebut, Perseroan akan fokus untuk melakukan :

1. Kombinasi marketing offline dan online secara intensif.

2. Melakukan sosialisasi tatap muka lebih cepat pada awal tahun ajaran 2022.

3. Pembukaan Cabang di berbagai Wilayah, khususnya di pulau Jawa.

4. Bekerjasama dengan Pesantren untuk mengembangkan Program Santri Kompeten..

5. Membangun Pusat Persiapan Kerja dan Wirausaha Santri di 30 Pesantren.

6. Melanjutkan Program Hybrid Learning dan Online Learning yang lebih efisien dan terjangkau.
Dengan terlaksananya realisasi penambahan kamar pada Aidia Grande Hotel, Perseroan percaya
diri bahwa anak perusahaan ini akan menyumbang pendapatan lebih besar sekaligus penopang
utama proses pelatihan (Teaching Factory) yang menjadikan Perseroan sebagai penyedia Jasa
Pelatihan yang berbasis Industri pertama di Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, Direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kerjasama yang diberikan, khususnya kepada para
pemegang saham, dan mitra kerja Perusahaan. Direksi juga memberikan penghargaan kepada Dewan
Komisaris atas kontribusinya berupa pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan fungsi kepengurusan, serta memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran manajemen dan
staf yang telah menunjukkan kinerja yang baik sepanjang tahun 2021 di tengah berbagai tantangan
yang dihadapi Perseroan.



LAPORAN PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS



KINERJA PERSEROAN
Perseroan dapat melewati tahun 2021 dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari perolehan jumlah siswa
di tahun 2021 mengalami penurunan sehingga kontribusi pendapatan program turun
dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Aidia Grande Hotel yang telah dioperasikan secara
komersial menyumbang pendapatan yang cukup signifikan untuk Perseroan. Pendapatan
Perseroan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun ada penurunan laba bersih
Perseroan

PENILAIAN KINERJA DIREKSI
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi yang telah menunjukkan kinerjanya
secara maksimal di tahun 2021. Langkah strategis yang dilakukan oleh Direksi diantaranya berhasil
melakukan proses Initial Public Offering (IPO) dengan tanggal efektif listing di Bursa Efek
Indonesia 9 September 2021. Direksi juga mengoperasikan secara komersial Aidia Grande Hotel
dan memulai pembangunan untuk menambah kapasitas kamar, fasilitas hotel dan asrama dan di
akhir tahun 2021 Pembukaan IDeA Indonesia Surabaya. Selain itu Direksi juga sudah melakukan
penjajakan dengan beberapa owner hotel di kota yang menjadi tujuan pengembangan Perseroan.
Direksi juga telah secara maksimal melakukan efisiensi atas pengelolaan Perseroan sehingga
dapat melalui tahun 2021 dengan baik.



FUNGSI PENGAWASAN

Dalam menjalankan fungsi Pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite
Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Audit Perseroaan dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan nomor. 001/ SK.Kom/IIA/2021 tentang pembentukan
komite audit PT IDeA Indonesia Akademi tanggal 10 Februari 2021. Komite audit yang
memiliki fungsi penting membantu dan mendukung dewan komisaris perseroaan dalam
melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
Perseroan termasuk pengawasan dan pemantauan atas jalannya penerapan prinsip tata
Kelola perusahaan yang baik. Sementara untuk Komite Remunerasi dan Nominasi telah
dibentuk dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014 berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Piagam Komite Renumerasi dan
Nominasi Perseroan tanggal 10 Februari 2021. Perseroan telah menunjuk komite
Nominasi dan renumerasi berdasarkan Surat Keputusan No.002/SK/ DK/21 tentang
komite Nominasi dan Renumerasi.



PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG 
DISUSUN DIREKSI
Perseroan menyambut baik tahun 2022 yang merupakan tahun pemulihan ekonomi seiring
dengan didistribusikannya vaksin virus COVID-19 dan pulihnya mobilisasi masyarakat. Selaras
dengan rencana ekspansi Perseroan, dengan dibukanya cabang Perseroan di Surabaya pada
akhir tahun 2021 dan disusul pembukaan cabang berikutnya di kota-kota lain, Perseroan tentunya
akan mampu menambah kapasitas dan jumlah peserta program pelatihan. Perseroan juga terus
berinovasi untuk menyusun dan menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan kondisi terkini. Salah
satunya dengan penyelesaian pengembangan Hybrid Learning, dan pengembangan paket
pelatihan keahlian khusus yang memiliki segmentasi khusus para santri. Melalui Gerakan Santri
Kompeten, maka Perseroan senantiasa meningkatkan kerja sama dengan banyak pesantren di
Jawa dan Sumatra. Penambahan kapasitas kamar dan fasilitas Aidia Grande Hotel yang akan
selesai di tahun 2022 tentunya akan berkontribusi positif bagi pendapatan Perseroan. Selain itu
inovasi-inovasi produk seperti paket meeting, wedding, room dan produk restoran akan terus
dilakukan secara konsisten oleh manajemen untuk mengoptimalkan pendapatan Perseroan.

Meninjau prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi, Dewan Komisaris memberikan penilaian
bahwa target telah disusun cukup realistis untuk dijadikan sebagai acuan dalam pemenuhan
kinerja Perseroan di masa yang akan datang. Di tengah dinamika yang ada, Dewan Komisaris
senantiasa menghimbau agar semua pihak selalu waspada atas berbagai parameter risiko dalam
mengimplementasikan strategi usaha yang telah direncanakan.



IMPLEMENTASI PRINSIP TATA KELOLA 
PERUSAHAAN

Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, senantiasa
dijaga untuk menghasilkan kinerja terbaik yang mampu memberikan nilai lebih
bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Penerapannya selalu
dievaluasi dan disempurnakan mulai dari level kebijakan, sistem, hingga
prosedur yang sesuai dengan rencana bisnis Perseroan. Perseroan memiliki
komitmen yang serius dalam Pengembangan kapasitas SDM, kebijakan minimal
jam training yang harus dimiliki oleh setiap karyawan dan manajemen secara
konsisten diterapkan dan dievaluasi secara berkala.



USULAN MATA ACARA RAPAT

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu dan
Rekan, sesuai dengan Laporannya Nomor 00037/2.1138/AU.1/05/1425-
3/1/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan opini wajar tanpa pengecualian. serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2021, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan
prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



TANYA JAWAB
PERHITUNGAN SUARA



MATA ACARA KEDUA
Penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021.



PENJELASAN

Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup
laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah
disahkan dalam Mata Acara Rapat Pertama, tercatat total
laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 730.958.447,-



USULAN MATA ACARA RAPAT

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada
pemegang saham untuk tahun buku 2021 dan seluruh total laba bersih
tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2021
sebesar Rp. 730.958.447 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh
Perseroan atau retained earnings.



TANYA JAWAB
PERHITUNGAN SUARA



MATA ACARA KETIGA
Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2022.



USULAN MATA ACARA RAPAT

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.



TANYA JAWAB
PERHITUNGAN SUARA



MATA ACARA KEEMPAT
Persetujuan penetapan gaji atau honorarium
serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.



USULAN MATA ACARA RAPAT

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya
bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.



TANYA JAWAB
PERHITUNGAN SUARA



MATA ACARA KELIMA
Laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum



PENJELASAN

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dinyatakan bahwa Perseroan
Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran
Umum telah direalisasikan.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana PT ldea
Jndonesia Akademi Tbk per tanggal 30 Juni 2022 sebagai berikut :

Nilai Realisasi hasil Penawaran Umum

Jumlah Penawaran umum Rp 29.748.250.000

Biaya Penawaran umum (Rp 3.308.005.400)

Hasil bersih Rp 26.440.344.600



RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah
dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan
digunakan untuk:

1. Sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) akan digunakan untuk penyertaan
saham di Entitas Anak yaitu PT AIP. Dana tersebut akan digunakan untuk
i. Penyelesaian pembangunan hotel yang dimiliki oleh PT AIP sebesar Rp

11.000.000.000 (sebelas milyar Rupiah) dan
ii. Modal kerja sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar Rupiah).

2. Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) akan digunakan sebagai penyelesaian
pembangunan asrama yang dimiliki Perseroan.

3. Sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Rp. 6.440.244.600 akan digunakan
untuk modal kerja (Operational Expenditure) Perseroan sehubungan dengan rencana
ekspansi Perseroan di berbagai kota di Indonesia yang mana akan digunakan untuk biaya
penyelenggaraan pelatihan, pembelian bahan perlengkapan, biaya akomodasi, gaji
pegawai, biaya listrik, biaya operasional kantor dan biaya promosi.



REALISASI PENGGUNAAN DANA

1) Penyertaan saham di entitas anak PT Aidia Indonesia Propertindo Rp. 15.000.000.000

2) Penyelesaian pembangunan asrama Rp. 5.000.000.000

3) Modal kerja perseroan Rp. 1.440.244.600

Total Rp. 21.440.244.600

Dengan demikian hasil penawaran umum saham perdana telah digunakan sebanyak Rp

21.440.244.600 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh empat

ribu enam ratus Rupiah) atau atau sebesar 81,07% (delapan puluh satu koma tujuh Persen). Sisa

dana hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2022 sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).



TANYA JAWAB



MATA ACARA KEENAM
Perubahan susunan anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan



PENJELASAN

Sesuai surat yang disampaikan PT Idea Asia Investama selaku pemegang saham utama
Perseroan, diusulkan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan Keputusan Para Pemegang
Saham Perseroan tanggal 08 Februari 2021, sebagai berikut :

DIREKSI

• Direktur Utama Bapak Eko Desriyanto

• Direktur Bapak Edy Abdul Malik

DEWAN KOMISARIS

• Komisaris Utama Bapak Achmad Machlus Sadat

• Komisaris Independen Bapak Wendy Isnandar



Semarang, 4 Februari 1967

Pendidikan

Sarjana Ilmu Administrasi FISIP UNS Surakarta (1993)

Karir

Direktur PT Sejahtera Bersama Sharia (2020 - 2021)

Menjabat berbagai posisi di :

Bank BNI Syariah (2004 – 2021)

Bank BNI (1995 – 2004)

Dll..

USULAN PERUBAHAN DIREKSI

EDY ABDUL MALIK - Direktur



USULAN PERUBAHAN KOMISARIS

30 Juni 1971

Pendidikan

MSc in International Banking & Finance

London Metropolitan University, London (2004-2006)

Karir

PT. Adi Kirana Solution (September 2021 – Present)

Subject Matter Expert – Associate Senior Consultant

PT. Para Mitra Karya - NuPMK Consulting

Associate Partner (December 2020 – Present)

PSIKOLOGIMU.CO START UP – Revolutionizing Mental Health Care

Partnership Advisor (November 2020 – Present)

PT. Bina Daya Mulia (Jakarta Finance Consultant Plus) – JFC Plus

Commissioner (March 2019 – March 2022)

Dll.

WENDY ISNANDAR - Komisaris Independen



USULAN MATA ACARA RAPAT

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris
Independen untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut :
DIREKSI
• Direktur Utama Bapak Eko Desriyanto
• Direktur Bapak Edy Abdul Malik
DEWAN KOMISARIS
• Komisaris Utama Bapak Achmad Machlus Sadat
• Komisaris Independen Bapak Wendy Isnandar

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.



TANYA JAWAB
PERHITUNGAN SUARA



MATA ACARA KETUJUH
Persetujuan perubahan penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum



PENJELASAN

• Dari Hasil penawaran umum saham perdana sebesar Rp 29.748.250.000 (dua puluh Sembilan
milyar tujuh ratus empat puluh delapan dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setelah dikurangi
dengan biaya-biaya penawaran umum saham perdana, sebesar Rp 3.308.005.400 (tiga milyar tiga
ratus delapan juta lima ribu empat ratus ribu Rupiah) Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp
26.440.344.600,00 (dua puluh enam milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh
empat enam ratus ribu Rupiah);

• Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana per tanggal 30 Juni 2022, masih terdapat sisa dana
hasil Penawaran umum sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) peruntukannya untuk modal
kerja (Operational Expenditure) Perseroan sehubungan dengan rencana ekspansi Perseroan di
berbagai kota di Indonesia yang mana akan digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelatihan,
pembelian bahan perlengkapan, biaya akomodasi, gaji pegawai, biaya listrik, biaya operasional
kantor dan biaya promosi.

• Sisa hasil Penawaran umum tersebut diajukan untuk dilakukan perubahan peruntukan penggunaan
dana sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) menjadi setoran modal entitas anak PT Aidia
Indonesia Propertindo dan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tetap akan digunakan akan
digunakan untuk modal kerja (Operational Expenditure) Perseroan sehubungan dengan rencana
ekspansi Perseroan di berbagai kota di Indonesia yang mana akan digunakan untuk biaya
penyelenggaraan pelatihan, pembelian bahan perlengkapan, biaya akomodasi, gaji pegawai, biaya
listrik, biaya operasional kantor dan biaya promosi.



USULAN MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan penggunaan dana hasil IPO yang semula untuk operasional Perseroan
sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi untuk setoran modal PT
Aidia Indonesia Propertindo (AIP) yang merupakan anak usaha dari Perseroan,
dimana setoran modal ini digunakan oleh AIP untuk penyelesaian penambahan
kamar, interior dan fasilitas kolam renang Aidia Grande Hotel, Metro Lampung.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil
IPO tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.



TANYA JAWAB
PERHITUNGAN SUARA



TERIMA KASIH
PT IDEA INDONESIA AKADEMI TBK

Kantor Pusat

18 Office Park Lantai 10 Jalan TB Simatupang Kav. 18, RW.1, 
Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 12520

+6221 7872288

corsec@ideaindonesia.com

tel:+6221%207872288
mailto:corsec@ideaindonesia.com

