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Red Planet mencari dana segar
Oleh Febrina Ratna Iskana - Senin, 15 Desember 2014 | 17:46 WIB

Telah dibaca sebanyak 520 kali
Komentar

JAKARTA. PT Red Planet Indonesia Tbk telah merencanakan untuk membangun tiga hingga
empat hotel bujet per tahunnya. Presiden Direktur Red Planet Suwito mengaku untuk bisa
membangun hotel bujet baru, perseroan membutuhkan dana segar dari masyarakat. Cara yang
tengah ditempuh perseroan adalah dengan melakukan private placement.
Suwito bilang pihaknya saat ini memang tengah melakukan private placement dengan nilai sekitar
Rp 100 miliar yang rencananya akan selesai pada kuartal I 2015. Pada akhir 2015, perseroan
juga sudah berencana untuk menerbitkan obligasi sebesar Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar

yang dibagi dalam dua tahap. Secara keseluruhan, dana pembangunan hotel baru perseroan
akan didapat dari ekuitas sebesar 30% dan pinjaman bank sebesar 70%.
Perusahaan dengan kode emiten PSKT sendiri membutuhkan dana investasi mulai dari Rp 70
miliar jika hotel dibangun di atas tanah yang disewa dan Rp 100 miliar jika hotel dibangun di atas
tanah yang dibeli. Dengan begitu, perusahaan pun membutuhkan dana investasi sebesar Rp 210
miliar hingga Rp 300 miliar per tahunnya.
Saat ini sendiri, perusahaan telah memiliki 8 hotel yang terdiri dari 1 hotel bintang 4 di Bukit
Tinggi, Padang dan 7 hotel bujet di beberapa kota di Indonesia seperti Makassar, Surabaya,
Pekanbaru, dan Palembang. Rata-rata jumlah kamar per hotel bujet yang dimiliki RPI berjumlah
120 kamar. Tingkat okupansi per hotelnya sendiri bisa mencapai sekitar 80% hingga 90% per
hotelnya.
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RED PLANET BAKAL TAMBAH 20 HOTEL BARU HINGGA 2020.
IQPlus, (16/10) - PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT) bakal menambah 20 hotel baru hingga 2020
berbekal dana dari berbagai aksi korporasi termasuk private placement dan penerbitan obligasi
tahun depan.
Suwito, Presiden Direktur Perseroan dalam keterangannya Senin menyebutkan bahwa saat ini
perseroan mengoperasikan delapan hotel dan tujuh di antaranya adalah hotel bujet bermerek Tune
Hotels.
Adapun, rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu telah disampaikan
sejak pertengahan 2014, tetapi belum kunjung terlaksana.
Dana yang diincar dari aksi itu sebesar Rp100 miliar dimana dana itu akan digunakan untuk
membangun tiga hotel pada 2015. Ketiga hotel tersebut berlokasi di Kawasan Tendean, Kelapa
Gading dan Cengkareng. (End)
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Red Planet Indonesia akan bangun 20 hotel baru

Dec 16, 2014

Britama.com – PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT) merencanakan untuk menambah 20 hotel baru hingga 2020. Saat ini
perseroan mengoperasikan delapan hotel dan tujuh diantaranya adalah hotel bujet bermerek Tune Hotels. Perseroan
membutuhkan dana segar dari masyarakat untuk bisa membangun hotel bujet baru melalui private placement.
Perseroan saat ini tengah melakukan private placement dengan nilai sekitar Rp100 miliar yang rencananya akan selesai pada
kuartal I 2015. Pada akhir 2015 perseroan berencana untuk menerbitkan obligasi sebesar Rp300 miliar – Rp500 miliar yang
dibagi dalam dua tahap. Secara keseluruhan dana pembangunan hotel baru perseroan akan diperoleh dari ekuitas sebesar 30% dan
pinjaman bank sebesar 70%. Perusahaan membutuhkan dana investasi mulai dari Rp70 miliar jika hotel dibangun di atas tanah
yang disewa dan Rp 100 miliar jika hotel dibangun di atas tanah yang dibeli. Perusahaan membutuhkan dana investasi sebesar
Rp210 miliar – Rp300 miliar per tahun.
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Pemerintah Imbau BUMN Kurangi Pinjaman Dolar; Waskita
Kaji Right Issue
TPS Food akan membangun pabrik beras baru Rp500 miliar di Jawa Timur

Selasa, 16 Desember 2014 08:19:12 WIBNurul Fauziyah

Karyawan melayani penukaran Dollar Amerika di salah satu jasa penukaran valuta asing kawasan Kuningan
(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
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2015, Waskita Karya Precast akan Bangun 2 Pabrik Baru: Kontan
Waskita Karya Tawarkan Kupon 10,4% Dibawah Imbal Hasil Obligasi Lain: Bisnis
Ekspansi Bisnis Beras & Snacks "Taro", TPS Food Anggarkan Dana Rp1 T: Investor
Diversifikasi Usaha, Waskita Bangun Proyek Apartemen Di Medan: Investor
Investasi Tol Layang Bekasi-Cawang, Waskita (WSKT) Siapkan Rp3,9 T: Investor

Bareksa.com - Berikut market issue hari ini:

- Pemerintah mengimbau perusahaan BUMN untuk mengurangi pendanaan melalui pinjaman atau
obligasi valas dan melakukan lindung nilai untuk mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah.
- Kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengkajirights issue sebesar 15 persen untuk
memperkuat permodalan di sektor infrastruktur pada tahun depan.
- PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) Food Tbk (AISA) akan membangun pabrik beras baru di Jawa Timur
berkapasitas 240.000 ton per tahun dan memakan biaya investasi Rp500 miliar.
- PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) berniat menggelar rights issue pada pertengahan tahun
depan. Dana hasil rights issue akan digunakan untuk membiayai proyek tahap awal sekitar Rp1,2
triliun.
- PT Sugih Energy Tbk (SUGI) berpeluang mendapat pinjaman $150 juta pada awal tahun depan
untuk pengembangan bisnis hulu minyak dan gas bumi.
- Unit usaha Tune Group, PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT) berencana melepas 10 persen
saham melalui mekanisme private placement pada kuartal I-2015 untuk membangun tiga hotel.
Selain itu, PSKT juga berencana menerbitkan obligasi Rp300-500 miliar pada akhir tahun depan
untuk ekspansi hotel danrefinancing. (np)

http://frankyrivan.com/author/franky/
Red Planet Indonesia ($PSKT): Perseroan siap melepas saham ke publik hingga 45.2% sehingga
jumlah saham beredar (free Float) menjadi sebesar 49% dari posisi saat ini sebesar 3.8%.
Peningkatan free float tersebut akan dilakukan dalam waktu 2 sampai 3 tahun ke depan, melalui
alternatif rights issue atau transaksi di antara pemegang saham. Perseroan pada kuartal 1-2015
akan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD)
sebanyak 10% dari modal disetor penuh Perseroan. Dana hasil non HMETD tersebut akan digunakan
unguk pembangunan 3 hotel di Jakarta pada tahun depan.
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Red Planet Siap Lepas 45% Saham ke Publik

Ilustrasi Tune Hotels (sumber: Ist)

Jakarta – PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT), unit usaha Tune Group, siap melepas saham ke publik hingga
sebesar 45,2 persen. Dengan demikian, jumlah saham yang beredar (free float) operator hotel yang dikendalikan
oleh pemilik Air Asia Tony Fernandes tersebut bisa mencapai 49 persen dari saat ini 3,8 persen.
Peningkatan free float tersebut akan dilakukan dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Per November 2014,
Red Planet Holding Indonesia menguasai 65,67 persen saham Red Planet, PT CRIO Indonesia mengantongi 27,04
persen, publik 3,8 persen, dan sisanya dipegang oleh para direktur dan komisaris perseroan. Adapun jumlah
pemegang saham perseroan sebanyak 336 pihak.
“Kami akan menambah free float sampai 49 persen. Aksi ini tentu dilakukan bertahap, bisa dengan rights issue atau
transaksi di antara para pemegang saham,” jelas Direktur Utama Red Planet Indonesia Suwito, usai paparan publik
di Jakarta, Senin (15/12).
Suwito menjelaskan, pada kuartal I-2015, perseroan akan melangsungkan penambahan modal tanpa hak memesan
efek terlebih dahulu (non-HMETD) yang telah disetujui pemegang saham pada Agustus lalu. Perseroan berencana
menerbitkan sebanyak-banyaknya 135,3 juta saham baru (10 persen) dari modal disetor.
Jika mengacu pada harga rata-rata penutupan saham Red Planet selama 25 hari bursa sebelum pengumuman rapat
umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perseroan 25 Juli lalu, harga pelaksanaan minimal sebesar Rp 574
per saham. Dengam demikian Red Planet berpeluang mengantongi dana sebesar Rp 77,67 miliar.
“Sebagian dananya akan kami gunakan untuk pembangunan tiga hotel di Jakarta tahun depan. Investasi satu hotel
berkisar antara Rp 70 miliar hingga Rp 100 miliar. Satu hotel rata-rata 120 kamar,” jelas Suwito.
Suwito menjelaskan, aksi penambahan saham publik akan memberikan keuntungan kepada perseroan. Aksi tersebut
akan membuat saham perseroan menjadi likuid sekaligus memenuhi aturan free float Bursa Efek Indonesia. Selain
itu, perseroan juga membutuhkan pendanaan untuk ekspansi di masa mendatang.

Salah satu sumber pendanaan yang akan dijajaki perseroan adalah penerbitan obligasi berdenominasi rupiah.
Suwito menerangkan, perseroan berniat menerbitkan obligasi berkelanjutan sekitar Rp 300-500 miliar pada akhir
2015.
“Kami akan melihat kondisi pasar. Kami harap nantinya dapat bunga obligasi yang lebih rendah ketimbang pinjaman
bank,” ujar dia.
Tahun depan, Red Planet membidik membidik pendapatan sekitar Rp 80 miliar. Proyeksi itu mencerminkan kenaikan
pendapatan sebesar 100 persen dibandingkan target tahun ini yang sebesar Rp 40 miliar.
Suwito menjelaskan, guna mengejar target, perseroan akan agresif mempromosikan nama Red Planet sebagai hotel
bujet berkualitas. Saat ini, rata-rata okupansi hotel Red Planet sudah mencapai 80 persen.
“Sebagai hotel bujet, kami punya aset sendiri. Red Planet bertindak sebagai pengembang, pemilik, dan pengelola
seluruh hotel sendiri. Ini membuat pendapatan kami tidak berkurang, lantaran tidak harus membayar sewa kepada
pihak ketiga,” jelas dia.
Dengan memiliki aset sendiri, lanjut dia, biaya operasional bisa terjaga. Saat ini, fixed cost perseroan hanya 26
persen dari total biaya operasi, sementara variable cost sekitar 74 persen dari total biaya operasi.
Sepanjang kuartal III-2014, perseroan membukukan pendapatan Rp 28,42 miliar, naik 176 persen dibandingkan
periode sama tahun lalu Rp 10,31 miliar. Sedangkan EBITDA melesat 123 persen menjadi Rp 8,59 miliar dari Rp
3,85 miliar. Pertumbuhan ini dipicu oleh dibukanya tiga hotel di lokasi berbeda, yakni Palembang, Makassar, dan
Surabaya.
Saat ini, perseroan memiliki tujuh hotel bujet, dan satu hotel bintang empat. Hingga 2020, perseroan berniat
menambah jumlah hotel menjadi 20. Dengan demikian, perseroan bakal membangun lagi 13 hotel. Total investasi
yang dibutuhkan untuk membangun 13 hotel tersebut ditaksir mencapai US$ 91-104 juta. Ini dengan asumsi, ratarata membangun satu hotel menelan dana US$ 7-8 juta.
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RED PLANET BAKAL TAMBAH 20 HOTEL
BARU HINGGA 2020
PSKT – 49074221nn IQPlus, (16/12) – PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT) bakal menambah 20 hotel baru
hingga 2020 berbekal dana dari berbagai aksi korporasi termasuk private placement dan penerbitan obligasi
tahun depan.nnSuwito, Presiden Direktur Perseroan dalam keterangannya Senin menyebutkan bahwa saat ini
perseroan mengoperasikan delapan hotel dan tujuh di antaranya adalah hotel bujet bermerek Tune
Hotels.nnAdapun, rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu telah disampaikan

sejak pertengahan 2014, tetapi belum kunjung terlaksana. nnDana yang diincar dari aksi itu sebesar Rp100
miliar dimana dana itu akan digunakan untuk membangun tiga hotel pada 2015. Ketiga hotel tersebut berlokasi
di Kawasan Tendean, Kelapa Gading dan Cengkareng. (End)n
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INDONESIA PRESS-Indonesian hotel
operator Red Planet to boost free floatInvestor Daily
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Indonesian hotel operator PT Red Planet Indonesia Tbk plans to sell new shares in the next
two to three years to increase its free float to 49 percent, Chief Executive Suwito said.
(Investor Daily, Bisnis Indonesia)
Red Planet aims to sell 135.3 million new shares in a non-preemptive rights issue in the first
quarter of 2015. Part of the proceeds will be used to develop three hotels in Jakarta.

INVESTOR DAILY, 16 December 2014

