
Prospektus 
Cafe Brick



Pembelian saham bisnis merupakan aktivitas berisiko tinggi. 

Anda berinvestasi pada bisnis yang mungkin saja mengalami 

kenaikan dan penurunan kinerja bahkan mengalami kegagalan.

Harap menggunakan pertimbangan ekstra dalam membuat 

keputusan untuk membeli saham. Ada kemungkinan Anda tidak 

bisa menjual kembali saham bisnis dengan cepat. Penyelenggara 

tidak menjamin likuidasi saham pada saat secondary market.

Lakukan diversifikasi investasi,  hanya gunakan dana yang siap 

Anda lepaskan (afford to loose) dan atau disimpan dalam jangka 

panjang.

Santara tidak memaksa Pemodal untuk membeli saham UKM 

sebagai investasi. Semua keputusan pembelian merupakan 

keputusan independen oleh Pemodal.

Harap membaca kembali setiap klausul pada syarat & ketentuan 

sebagai Pemodal. Dengan memberikan persetujuan, maka Anda 

tunduk pada setiap isi klausula tersebut

Santara bertindak sebagai penyelenggara urun dana yang 

mempertemukan Pemodal dan Penerbit, bukan sebagai pihak 

yang menjalankan bisnis (Penerbit). Otoritas Jasa Keuangan 

bertindak sebagai regulator dan pemberi izin, bukan sebagai 

penjamin investasi.

Semua data yang tersaji di dalam prospektus ini diperoleh dari 

Penerbit dan data sekunder faktual penunjang. Keputusan 

pembelian saham, sepenuhnya merupakan hak dan tanggung 

jawab Pemodal (Investor). Dengan membeli saham di Santara 

berarti Anda sudah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan 

serta memahami semua risiko investasi termasuk risiko 

kehilangan sebagian atau seluruh modal.

Pembelian saham bisnis merupakan aktivitas berisiko 

tinggi. Anda berinvestasi pada bisnis yang mungkin saja 

mengalami kenaikan dan penurunan kinerja bahkan 

mengalami kegagalan.

Harap menggunakan pertimbangan ekstra dalam 

membuat keputusan untuk membeli saham. Ada 

kemungkinan Anda tidak bisa menjual kembali saham 

bisnis dengan cepat. 

Lakukan diversifikasi investasi,  hanya gunakan dana yang 

siap Anda lepaskan (afford to loose) dan atau disimpan 

dalam jangka panjang.

Santara tidak memaksa pengguna untuk membeli saham 

UKM sebagai investasi. Semua keputusan pembelian 

merupakan keputusan independen oleh pengguna.

Santara bertindak sebagai penyelenggara urun dana yang 

mempertemukan pemodal dan penerbit, bukan sebagai 

pihak yang menjalankan bisnis (Penerbit). Otoritas Jasa 

Keuangan bertindak sebagai regulator dan pemberi izin, 

bukan sebagai penjamin investasi.

Semua data yang tersaji di dalam prospektus ini diperoleh 

dari Penerbit dan data sekunder faktual penunjang. 

Keputusan pembelian saham, sepenuhnya merupakan hak 

dan tanggung jawab Pemodal (Investor). Dengan membeli 

saham di Santara berarti Anda sudah menyetujui seluruh 

syarat dan ketentuan serta memahami semua risiko 

investasi termasuk risiko kehilangan sebagian atau seluruh 

modal.



Data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 

menyatakan jumlah usaha kuliner di Indonesia 

pada tahun 2018 mencapai 5,55 juta unit atau 

67,66% dari total 8,20 juta usaha ekonomi 

kreatif. Rata-rata  tingkat  pertumbuhan usaha 

ekonomi kreatif termasuk sektor kuliner selama 

7 tahun terakhir adalah 9,82%.

Namun, saat ini sekitar 60% usaha kuliner di

Indonesia telah terkena pukulan pandemi 

COVID-19 yang membuat roda perekonomian 

bisnis mereka terhenti sementara. Tapi di sisi 

lain ada juga yang masih bisa bertahan dan 

bangkit dan siap jalani new normal meski telah 

dihantam Corona.

Tak semua Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) menyerah di tengah pandemi corona. 

Sebagian dari mereka menerapkan strategi 

khusus hingga menciptakan tren  baru di bisnis 

kuliner, seperti kopi literan dan makanan beku 

(frozen).

HIGHLIGHT INDUSTRY

https://finance.detik.com/solusiukm/d-505147
8/bisnis-kuliner-ini-tetap-bertahan-meski-coro
na-merajalela

https://finance.detik.com/solusiukm/d-5051478/bisnis-kuliner-ini-tetap-bertahan-meski-corona-merajalela
https://finance.detik.com/solusiukm/d-5051478/bisnis-kuliner-ini-tetap-bertahan-meski-corona-merajalela
https://finance.detik.com/solusiukm/d-5051478/bisnis-kuliner-ini-tetap-bertahan-meski-corona-merajalela
https://finance.detik.com/solusiukm/d-5051478/bisnis-kuliner-ini-tetap-bertahan-meski-corona-merajalela


Pelaku usaha harus memutar otak memikirkan 

strategi terbaru untuk bisa bertahan di tengah 

pandemi. Strategi yang harus dilakukan agar 

roda usaha tetap berputar adalah dengan 

menjaga cashflow agar tetap sehat dengan 

meminimalisir pengeluaran, menerapkan 

konsep delivery order, memberikan variasi 

produk yang relevan serta menerapkan 

protokol kesehatan yang relevan. Namun disisi 

lain, Potensi industri makanan dan minuman 

(mamin) di Indonesia tahun 2020 diyakini 

masih cerah.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah 

menetapkan industri mamin menjadi salah 

satu dari lima sektor yang diprioritaskan 

pengembangannya sesuai peta jalan Making 

Indonesia 4.0. Cerahnya bisnis sektor mamin ini 

bisa dilihat dari besarnya investasi dari Data 

Badan Koordinasi Penanaman Modal 

menunjukkan pada pertengahan tahun 2019, 

investasi dalam negeri di sektor mamin ini 

tercatat Rp 21,26 triliun. 

https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/03/18/tahun-ini-industri-makanan-dan-minuman-di-tanah-air-diyakini-masih-cerah


Kuliner mempunyai peran penting dalam 

industri pariwisata. Sebab sebagian besar 

pengeluaran wisatawan untuk kuliner. Selain 

itu, kuliner menjadi daya tarik yang kuat 

untuk mendatangkan wisatawan. Dalam 

rangka itu, Pemerintah terus memantapkan 

sektor wisata kuliner, seperti mulai 

menetapkan daerah wisata kuliner unggulan 

termasuk di dalamnya Yogyakarta. 

Pemilihannya didasarkan pada enam 

kelayakan, yakni produk dan daya tarik utama, 

pengemasan produk dan event, kelayakan, 

kelayakan lingkungan, kelayakan bisnis, dan 

peran pemerintah dalam pengembangan 

destinasi wisata kuliner. Upaya untuk menjual 

dan mempromosikan segala aspek makanan 

di salah satu destinasi membutuhkan 

kreativitas dalam pengembangan produk, 

proses, pemasaran, dan menciptakan 

pengalaman bersama makanan. Atas hal 

tersebut, kuliner kedepan diyakini masih 

menjadi satu potensi bisnis yang sangat baik 

untuk dikembangkan. 

https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-u
mkm/bisnis-makanan-2020-fnb/

https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/bisnis-makanan-2020-fnb/
https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/bisnis-makanan-2020-fnb/
https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/bisnis-makanan-2020-fnb/




Café Brick kami dirikan sebagai bisnis 

kuliner pertama kami dan merupakan 

diversifikasi usaha setelah sebelumnya 

memiliki perusahaan konsultan engineer. 

Awal mula tercetusnya ide Cafe Brick, 

bermula saat kami melakukan perjalanan 

ke London untuk kunjungan kerja, dan 

terkesan dengan suasana vintage London 

yang membuat kami ingin membawa 

suasana tersebut ke Indonesia dalam 

bentuk Cafe Brick.

Cafe Brick mulai beroperasi pada bulan 

Maret 2017 dan mendapat respon yang 

sangat baik dari masyarakat sehingga 

secara cepat mengangkat nama Café 

Brick dan mengundang media untuk 

meliput Café Brick, diantaranya ada Metro 

TV, Net TV dan Trans7.

Kemudian di bulan November 2017, untuk 

memperluas jaringan customer kami 

membentuk BeeHive coworking space 

(BeeHive) di lokasi yang berdampingan.  



BeeHive sendiri memiliki pasar yang 

berbeda dengan Cafe Brick, rata-rata 

konsumen BeeHive merupakan 

mahasiswa yang mengerjakan tugas 

kuliah dan para pekerja kreatif yang 

membutuhkan ketenangan untuk 

bekerja.

Lokasi Cafe Brick berada di Sleman yang 

merupakan area pusat kegiatan 

mahasiswa dan perumahan yang 

dikelilingi oleh deretan kampus, pusat 

perbelanjaan, perkantoran dan cafe 

modern. 

Selain sebagai Cafe, Cafe Brick juga 

menyedikan beberapa fasilitas seperti 

creative/working space, meeting room, 

gathering, photo session, & prewedding, 

serta event. Hal tersebut didukung oleh 

lokasi interior dan eksterior kafe yang 

kami buat instagramable, sehingga tak 

memerlukan waktu lama menjadi 

populer di kalangan remaja kekinian

https://www.cafebrick.co.id/working-and-space/
https://www.cafebrick.co.id/meeting-room/




Menu yang kami sajikan di Cafe Brick  

mayoritas terdiri atas menu makanan 

Barat, namun kami juga menyediakan 

menu makanan Asia ditunjang dengan 

coffee dan beberapa beverage lainnya.

Cafe Brick sudah memperoleh sertifikat 

Halal dari MUI juga terdaftar pada Dinas 

Kesehatan. Hal ini merupakan wujud 

komitmen kami kepada konsumen dalam 

menjamin kehalalan dan kebersihan setiap 

produk yang disajikan juga bahan baku 

yang digunakan.

Saat ini Café Brick & BeeHive coworking 

space  sudah berjalan selama 3 tahun dan 

cukup teruji dalam persaingan bisnis 

kuliner yang sangat ketat di Yogyakarta. 

Untuk menghadapi persaingan ini, kami 

selalu berinovasi menciptakan produk 

baru untuk makanan dan minuman, 

ditambah dengan pembaruan spot foto  

dan penguatan marketing. 



Rencana kami kedepannya adalah 

melakukan pengembangan usaha dengan 

membangun Svastamita Sunset Cafe & 

Resort yang berlokasi di kawasan Bukit 

Paralayang Watugupit Parangtritis.

Kawasan Watugupit Parangtritis 

merupakan lokasi  tempat wisata di 

Yogyakarta, tempat ini menyajikan 

pemandangan pantai parangtritis dari atas 

bukit dengan ketinggian 900 mdpl dan 

pemandangan matahari terbenam yang 

merupakan daya tarik bagi wisatawan.

Svastamita Sunset Cafe & Resort 

menggabungkan konsep wisata, kuliner 

dan resort di satu lokasi. Fasilitas yang 

rencananya akan ada di dalamnya antara 

lain Cafe, resort, sunset park, pool dan 

event space. Svastamita Sunset Cafe & 

Resort, kedepannya kami targetkan 

sebagai salah satu destinasi wisata dan 

penginapan di area Jogja Selatan. 





Konsep yang kami usung dari Svastamita 

Sunset Cafe & Resort adalah Sunset Park 

dengan memadukan desain kemegahan 

Eropa dan bangunan klasik Jawa. 

Svastamita Resort terdiri atas 6 kamar 

dengan fasilitas sunset view dan private 

infinite pool yang langsung menghadap ke 

arah laut.

Dengan adanya layanan urun dana ini, 

kami mengajak para investor untuk 

bergabung bersama kami 

mengembangkan Brick Cafe & BeeHive 

Coworking Space dan Svastamita Sunset 

Cafe & Resort. 

Dengan adanya kesempatan untuk 

melakukan kerjasama melalui layanan 

urun dana ini, diharapkan dapat 

memberikan keuntungan bagi 

shareholders, serta membawa 

kebermanfaatan bagi pihak yang terkait di 

dalam bisnis proses ini.





Lokasi Usaha
Cafe Brick

Eksisting

Cafe Brick & Beehive Coworking Space

Jl.Damai No 8 Sinduharjo Kec.Ngaglik Kab 

Sleman Yogyakarta 55581 

Akan Dibuka

Svastamita Cafe & Resort

Parang Reja, Girijati, Purwosari, Kabupaten 

Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55872



Bikin kayak gini
Beli 1 saham dapat 2 cabang



Lokasi Usaha 
Eksisting

Jl.Damai No 8 Sinduharjo 
Kec.Ngaglik Kab Sleman Yogyakarta 

55581 

Cafe Brick & BeeHive 
Coworking Space



Lokasi Usaha
Akan Dibuka

Parang Reja, Girijati, Purwosari, Kabupaten 

Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55872

Svastamita Cafe & Resort



VIDEO PROFIL

PT Winangun Redja Lestari

**Klik untuk menonton

http://www.youtube.com/watch?v=5l6BdEU09GA


Instagram Official

@CafeBrick

https://www.instagram.com/cafebrickjogja


Grab-Food
Cafe Brick 



Go-Food
Cafe Brick



Google Review
Cafe Brick



Video Liputan Media Nasional
Cafe Brick & BeeHive Coworking 

Space

http://www.youtube.com/watch?v=pWiF8mG_IU0
http://www.youtube.com/watch?v=wYj8CxlOrxw
http://www.youtube.com/watch?v=ZF3g_6K1CTM




Yanuar Harris dipercaya untuk memimpin 

tim Grup Usaha Cafe Brick & BeeHive 

Coworking space sejak 2017. Serta ikut aktif 

dalam kepengurusan Manajemen Warung 

Layar Sentuh.

Sebelum bergabung dengan Manajemen 

Grup Usaha Cafe Brick, beliau merupakan 

flight attendant Maskapai Garuda Indonesia 

sejak tahun 2000-2014.

Meskipun tidak memiliki pengalaman di 

bidang kuliner, kompetensi beliau dalam 

handling customer, diplomasi dan tata 

kelola usaha sangatlah baik, sehingga 

mampu mengembangkan Grup Cafe Brick 

hingga saat ini. Di tangan beliau bersama 

co-founder lainnya, strategi perusahaan dan 

inovasi produk terus dikembangkan hingga 

ke yang bersifat long term project. 

Yanuar Haris

Direktur & General 
Manager 



Bapak Nurshabib adalah Komisaris, Owner 

dan Co-Founder dari Cafe Brick. Dengan 

mengangkat konsep yang berbeda dan kuat 

serta memiliki segmen market yg cukup 

luas, beliau percaya diri bahwa Cafe Brick 

dapat diterima oleh seluruh segmen pasar.

Dengan latar belakang pendidikan Teknik 

Sipil dan kemampuan dalam perencanaan 

desain arsitektur beliau mendirikan dan 

merancang sendiri konsep beberapa unit 

bisnis kulinernya yaitu Cafe Brick, Warung 

Layar Sentuh dan BeeHive coworking Space. 

Pengalaman beliau dalam mengelola bisnis 

FnB dengan sentuhan pariwisata 

menjadikan bisnis kuliner bukan hanya 

tempat makan tetapi juga wisata. 

Nurshahib Y. 
Usmanto

Komisaris dan 
Founder



Lucia Eki  sudah cukup lama 

berkecimpung dalam dunia kuliner di 

Yogyakarta. Beliau memiliki pengalaman 

sebagai senior barista cukup lama sebelum 

menjadi Manager. Dengan kemampuan 

yang beliau miliki, operasional dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai standar 

dari perusahaan.

Beliau turut berperan besar dalam inovasi 

produk dan membuat strategi marketing 

untuk mencapai target penjualan dan 

menjaga kondisi operasional perusahaan 

agar selalu kondusif dan nyaman dalam 

bekerja.

Lucia Eki 

Operational Manager





General manager : 1 

Operational Manager : 1

Outlet crew : 20

JUMLAH PEKERJA





Profit & Loss Statement 
Highlights

CAFE BRICK & BEEHIVE COWORKING SPACE
Periode Jan 2019 - Oktober 2020

Keterangan :
- Laba usaha merupakan laba bersih sebelum dikurangi pajak.
- Rincian per bulan pendapatan tahun  2020 sbb :                                                            Rp. Ribu                                                

                                                                                                                                                              
                                                              

- Omset berasal dari 2 unit bisnis yaitu Cafe Brick (89,19%) & BeeHive Coworking Space 
(10,81%) pada tahun 2020.

- Di masa pandemi Covid-19 ini, perusahaan mengalami penurunan omset yang cukup 
signifikan karena segmen market utama wisatawan dan mahasiswa yang menurun. Pada 
periode April-Juni 2020 sempat dilakukan penutupan operasional sementara. Kembali 
dibuka pada Bulan Juli dan omset mulai berangsur normal pada bulan Agustus 2020 
hingga Okt 2020.

- Pendapatan lainnya diperoleh dari penjualan kardus dan minyak bekas, serta pendapatan 
jasa roasting kopi.

- Beban lainnya merupakan beban atas sewa tanah dan sewa peralatan.
- % HPP terhadap penjualan cukup stabil di angka 31-37% dari penjualan.
- Beban SGA terdiri atas beban gaji & lembur, marketing, makan, services, listrik, beban 

perlengkapan dan Internet.
- Dengan strategi business development saat pandemi melalui momentum pembukaan 

unit usaha baru dengan konsep dan lokasi yang sangat baik, diharapkan kedepan akan 
berdampak pada peningkatan brand value dan keuntungan perusahaan, khususnya saat 
kondisi mulai normal kembali.

Disclaimer :
- Jejak rekam penjualan masa lalu tidak mencerminkan angka penjualan dimasa yang akan datang

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 Mei-20 Jun-20

445.792 324.661 227.861 -Close-

Pos Laba Rugi Jan-Des
2019

Jan-Oktober 
2020

Penjualan 6.487.659.059 1.911.902.203

Harga Pokok Penjualan (HPP) (2.116.757.053) (617.282.826)

Laba Kotor 4.370.902.006 1.294.619.377

Beban Penjualan & Adm. Umum 
(SGA)

(3.050.279.698) (994.715.058)

Keuntungan Operasional 1.320.622.308 299.904.319

(Beban Lainnya) (116.587.800) (67.981.366)

Pendapatan Lainnya 39.106.091 6.646.834

Laba Usaha 1.243.140.599 238.569.787

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Okt-20 Total 

72.121 266.399 182.704 392.362 1.911.902



* Angka di atas bukanlah yield investasi.

Mohon lihat uraian pada kebijakan dividen.

49%

 PT. Winangun Redja 
Lestari

* Angka di atas merupakan proyeksi dividen usaha 

pada tahun pertama, untuk tahun kedua, dst adalah 

sebesar 25%.

* Angka di atas bukanlah yield investasi.

Mohon lihat uraian pada kebijakan dividen.





Penawaran Saham Perdana
PT. Winangun Redja Lestari

Kode Saham      : BRIC

Minimum Dana Yang Dibutuhkan : Rp 4.800.000.000,-

Total Saham Yang Dilepas                 : 49,00%

Harga per lembar saham      : Rp. 1.000,-

Minimal Investasi*      : Rp 1.602.000,-

Periode Pembagian Dividen**         :  6 bulan

Masa Penawaran Saham***           : 60 hari

Catatan :
* Minimal investasi dimungkinkan menurun, dikarenakan 

sistem di Santara telah menggunakan dynamic minimum 

investment dengan mempertimbangkan dana yang telah 

masuk dan total kuota pemegang saham yang tersisa.

**Mengikuti kebijakan dividen perusahaan.

***Sejak hari pertama dipublikasikan di website dan aplikasi 

Santara



Susunan Pemegang 
Saham

Sesuai lampiran Keputusan Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0054013. 

AH.01.01.TAHUN 2020 Tentang Pengesahan 

Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT 

Winangun Redja Lestari, struktur pemegang 

saham perusahaan adalah sebagai berikut :

No Nama Pemegang Saham
% Kepemilikan 
Lembar Saham

1 Nurshabib Yuli Usmanto, S.T. 75.00%

2 Yanuar Harris 25.00%

Catatan : Perubahan struktur pemegang saham dengan masuknya 

nama masyarakat akan diinformasikan pada laporan perkembangan 

usaha penerbit pada bulan pertama laporan.



Bagaimana 
Mekanisme 
Kerjasamanya?
1. Anda dan pemodal lainnya di Santara 

melakukan Urun Dana untuk memiliki 

49,00% saham PT. Winangun Redja Lestari

2. Santara menyalurkan dana ke PT. 

Winangun Redja Lestari untuk 

menjalankan usahanya.

3. Manajemen  PT. Winangun Redja Lestari 

akan mengelola dana mengembangkan 

usahanya.

4. PT. Winangun Redja Lestari akan 

memberikan laporan laba rugi dan 

perkembangan usaha tiap bulan.

5. PT. Winangun Redja Lestari akan 

menyerahkan dividen usaha kepada Anda 

dan pemodal lainnya setiap periode 

pembagian dividen.

6. Anda dapat mengklaim dividen usaha 

melalui web dan atau aplikasi Santara.





 

Nilai Investasi Laba Bersih 1 
Tahun

% Bagi Hasil 
/ Dividen 

untuk 
Investor

Perkiraan 
Nilai Bagi 

Hasil untuk 
Investor

Perkiraan 
Yield 

Investasi

4.800.000 1.023.263 49,00% 501.398 10,45% 

Catatan :

1. Angka di atas dalam ribuan rupiah.

2. Proyeksi yield investasi di atas adalah 

ilustrasi.

3. Besaran dividen yang dibagikan 

kepada pemegang saham tetap 

mengikuti kebijakan dividen yang 

dituangkan perseroan dalam 

prospektus ini.

ILUSTRASI PERHITUNGAN :

10%-16%



Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan Indonesia, 

khususnya UUPT, keputusan 

pembayaran dividen mengacu pada 

ketentuan yang terdapat pada 

Anggaran Dasar Perseroan, yaitu 

melalui mekanisme RUPS 

berdasarkan rekomendasi Direksi 

Perusahaan.

Penentuan jumlah dan pembayaran

tersebut, dilakukan dengan 

pertimbangan beberapa faktor, 

antara lain ; kemampuan kas 

perseroan, kondisi keuangan 

perusahaan, dan hal lainnya yang 

dipandang relevan oleh Direksi 

Perusahaan



Setelah Penawaran Umum Perdana 

Saham ini, perseroan bermaksud 

membayarkan dividen saham kepada 

investor dalam jumlah 

sebanyak-banyaknya 49% dari laba 

bersih tahun berjalan, setelah 

melakukan pencadangan laba bersih 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.

Perseroan dapat membagikan 

dividen interim sebelum tahun buku 

Perseroan berakhir berdasarkan 

keputusan Direksi. Ketentuan Dividen 

lainnya mengikuti UU PT. 

Dividen tersebut di atas akan dibayar 

dalam mata uang Rupiah.





Pencatatan Kepemilikan 
Saham Pemodal

Pencatatan Saham Pada Aplikasi

Setelah proses pembelian saham 

berhasil, pemodal dapat melihat 

rincian kepemilikan saham pada 

menu Wallet di aplikasi 

Penyelenggara.

Pencatatan Saham Pada Anggaran 

Dasar

Setelah proses penyerahan dana 

dilakukan kepada perusahaan, proses 

administratif berikutnya adalah 

memasukan pemodal ke dalam 

Anggaran Dasar Perusahaan.



Proses ini akan dilakukan melalui 

Notaris rekanan Penyelenggara dan 

akan diinformasikan kepada pemodal 

setelah proses tersebut telah selesai 

dilakukan.

Proses administratif ini termasuk 

pelaporan dalam sistem AHU - 

Kementerian Hukum dan HAM.

Pencatatan Saham Scriptless KSEI

Sesuai informasi pihak Penyelenggara, 

bahwa saat ini sedang dilakukan 

proses sinkronisasi IT antara pihak 

Penyelenggara dan KSEI.

Kedepan, penatakelolaan administrasi 

efek akan dilakukan melalui KSEI.





Rencana 
Penggunaan Dana

Dana yang terkumpul dari layanan urun 

dana akan digunakan perusahaan 

untuk pembukaan, Modal kerja dan 

Operasional awal Svastamita Sunset 

Cafe & Resort, dan upgrade Cafe Brick & 

BeeHive Coworking Space. 

Pembangunan 
Svastamita Cafe & 

Resort

Upgrade Cafe Brick & 
BeeHive Coworking 

Space

Biaya Operasional 
Svastamita (1 Bulan)

Modal Kerja Svastamita 
(1 Bulan)



● Adapun jika dalam realisasi 

penggunaan dana terdapat 

kelebihan (realisasi penggunaan 

dana < nilai listing), maka 

kelebihan tersebut akan 

dipergunakan untuk menambah 

modal kerja atau investasi usaha 

PT. Winangun Redja Lestari.

● Sedangkan apabila dalam 

realisasinya terdapat kekurangan 

dana (cost overrun), maka 

kekurangan tersebut menjadi 

tanggung jawab PT. Winangun 

Redja Lestari (sharing dana 

sendiri).





Total Project Cost
(TPC)



Keterangan :
- Nilai TPC merupakan taksiran nilai awal dan nilai 

penggunaannya sewaktu-waktu dapat berubah 
menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di 
lapangan.

- Kekurangan dana atas total project cost akan ditanggung 
oleh manajemen PT Winangun Redja Lestari.





Timeline

Keterangan  :

1. Timeline di atas merupakan perkiraan, apabila terdapat perubahan 

akan diinformasikan lebih lanjut pada laporan bulanan.

2. Ada masa lead time untuk pembangunan, renovasi gedung dan 

penambahan peralatan sebelum operasional.

3. Pembagian dividen dilakukan per 6 bulan. 

Januari 2021
Perkiraan Pencairan 

Dana ECF

Februari - Maret 2021
Mulai Pengerjaan 

Svastamita + Upgrading 
Cafe Brick

Juli 2021
Grand Opening 

Svastamita

Agustus 2021
Bagi Hasil ke-1 atas 

laporan Feb 2020 - Jul 
2021

Februari 2021
Bagi Hasil ke-2 atas 

laporan Agust - Jan 2020

Waktu Aktivitas Usaha

April 2021

Opening Sunset Park, 
Cafe Brick & Commercial 

Area

Juni 2021
Opening Svastamita 

Resort





Risiko Persaingan Usaha

Dewasa ini, pertumbuhan bisnis baru 

dibidang kuliner & resort di Kota 

Yogyakarta semakin menjamur dan sangat 

tinggi peminat seiring dengan mulai 

pulihnya industri pariwisata di kawasan 

Yogyakarta.

Persaingan usaha sejenis memang tidak 

hanya datang dari pemain eksisting, 

namun juga dari pesaing baru dengan 

model bisnis yang lebih modern. Kekuatan 

Brand Cafe Brick, lokasi, variasi menu, 

kenyamanan tempat dan konsep yang 

fresh & unique merupakan beberapa faktor 

kekuatan Cafe Brick untuk survive dan 

terus bertahan menghadapi persaingan 

pasar ini.

Selain itu dengan metode marketing 

melalui media online maupun offline (word 

of mouth) yang tetap dijaga, manajemen 

yakin mampu untuk tetap menjadi pilihan 

pelanggan. 



Risiko Sustainability

Terdapat risiko kelangsungan usaha pada 

saat masa kontrak kerjasama dan sewa 

berakhir.

Khusus untuk sewa, risiko tersebut 

diminimalisir dengan kerjasama kontrak 

jangka panjang selama 10 (sepuluh) 

tahun. Manajemen berkomitmen untuk 

mengamankan setiap risiko dengan 

melakukan opsi perpanjang yang 

dinegosiasikan setiap 6 bulan sebelum 

masa kontrak berakhir.

Untuk lokasi usaha baru, kami telah 

menyiapkan properti dengan potensi 

yang cukup tinggi di daerah wisata favorit 

di Yogyakarta yaitu di area Pantai 

Parangtritis dengan sewa awal selama 5 

tahun dan bisa diperpanjang.





Risiko Ekspansi Usaha

Ekspansi bisnis yang kami tawarkan kepada 

investor sudah menjadi rencana kami sejak 

tahun 2018. Tentu rencana ini merupakan 

bagian dari tujuan kami untuk 

meningkatkan value perusahaan baik dari 

sisi brand, maupun revenue perusahaan.

Kami sadar bahwa di setiap rencana 

ekspansi terdapat resiko yang mengikuti. 

Adanya risiko kegagalan termasuk di 

dalamnya kegagalan membaca market di 

lokasi yang baru.

Risiko ini erat kaitannya dengan pemilihan 

lokasi untuk pembukaan unit usaha baru. 

Dengan riset pasar dan pemetaan pesaing 

di daerah baru yang telah kami lakukan 

sesuai dengan segmen pasar yang kami 

bidik, kami yakin mampu memenangkan 

persaingan khususnya skala lokal dan terus 

memperkuat posisi brand kami.



Risiko Force Majure

Keadaan Force Majeure yang tengah kita 

hadapi bersama adalah pandemi Covid 19. 

Dengan kekuatan utama berada di dine-in 

(makan ditempat), resiko ini memberikan 

dampak yang cukup besar terhadap kondisi 

penjualan dan operasional perusahaan.

Untuk mengurangi resiko penyebaran 

pandemi ini, kami mengikuti aturan 

pemerintah untuk menerapkan Protocol 

Kesehatan dengan menjaga social 

distancing, cek suhu tubuh, cuci tangan 

dan memakai masker.

Untuk lokasi usaha baru yaitu Svastamita 

Cafe & Resort yang berlokasi dekat  pantai, 

kemungkinan resiko terkena  tsunami 

sudah cukup dapat diminimalisir karena 

lokasi kami cukup tinggi diatas permukaan 

laut dan perencanaan sipil dengan 

melibatkan ahli yang berpengalaman. 





● Berbekal pengalaman menjalankan 

perusahaan konsultan engineer dan 

kegemarannya akan kopi dan seringnya 

berkeliling dari satu coffeeshop ke coffeeshop 

lain, ada keinginan untuk membuka usaha 

kuliner sendiri. Dengan kemampuan kami 

dalam membuat konsep, desain, ditambah 

pengetahuan tentang kopi dan makanan 

maka lahirlah Cafe Brick pada bulan Maret 

2017 sebagai pilot project kami di usaha 

kuliner.

● Konsep ide Cafe Brick, bermula saat kami 

melakukan perjalanan ke London untuk 

kunjungan kerja, dan terkesan dengan 

suasana vintage London yang kami bawa ke 

Indonesia.

● Pada November 2017, BeeHive Workingspace 

lahir untuk memenuhi permintaan 

konsumen yang menganggap Café Brick 

terlalu ramai untuk mengerjakan tugas 

kuliah ataupun pekerjaan lainnya.

Rekam Jejak dan Prospek 
Usaha PT. Winangun Redja 
Lestari

Café Brick kami dirikan sebagai bisnis 

kuliner pertama kami dan merupakan 

diversifikasi usaha setelah sebelumnya 

memiliki perusahaan konsultan engineer. 

Awal mula tercetusnya ide Cafe Brick, 

bermula saat kami melakukan perjalanan 

ke London untuk kunjungan kerja, dan 

terkesan dengan suasana vintage London 

yang membuat kami ingin membawa 

suasana tersebut ke Indonesia dalam 

bentuk Cafe Brick.

Cafe Brick mulai beroperasi pada bulan 

Maret 2017 dan mendapat respon yang 

sangat baik dari masyarakat sehingga 

secara cepat mengangkat nama Café 

Brick dan mengundang media untuk 

meliput Café Brick, diantaranya ada Metro 

TV, Net TV dan Trans7.

Kemudian di bulan November 2017, 

Beehive coworking space (Beehive)   mulai 

beroperasi. 





● Segmen pasar antara Cafe Brick dan Beehive 

cukup berbeda. Untuk Cafe Brick, market 

konsumen adalah keluarga, wisatawan, 

mahasiswa dan pelajar yang suka 

nongkrong, serta sebagai tempat meet up 

businessman. Sedangkan BeeHive menyasar 

mahasiswa dan pekerja yang butuh 

ketenangan dan konsentrasi untuk 

menyelesaikan tugas.

● Setelah berdiri 3 tahun lebih, kami merasa 

sudah waktunya melakukan pengembangan 

usaha dengan membangun Svastamita 

Sunset Cafe & Resort yang memiliki konsep 

berbeda dengan Cafe Brick dan BeeHive 

coworking space.

● Svastamita Sunset Cafe & Resort yang 

berlokasi di bawah Bukit Paralayang 

Watugupit Parangtritis. Kawasan 

Watugupit Parangtritis merupakan lokasi  

wisata di Yogyakarta, yang menyajikan 

pemandangan pantai parangtritis dan 

sunset dari atas bukit yang merupakan 

daya tarik istimewa bagi wisatawan.

● Keunggulan 

kami adalah 

kami 

memiliki tim 

inhouse 

untuk 

membangu

n sebuah 

unit bisnis 

baru, mulai 

dari konsep, 

design, 

pembangun

an, set up 

dan control 

& manage 

outlet baru.





● Svastamita Sunset Cafe & Resort, 

kedepannya kami targetkan sebagai salah 

satu destinasi wisata dan penginapan di 

area Jogja Selatan dengan fasilitas Cafe, 

resort, sunset park, pool dan event space. 

● Wilayah yang kami tuju untuk pembukaan 

Bisnis Unit baru telah kami pertimbangkan 

dengan cukup matang dimana terdapat 

potensi customer, anak muda, keluarga 

dan wisatawan karena daerah Parangtritis 

masih menjadi daerah wisata favorit di 

Yogyakarta.

● Konsep yang kami usung dari Svastamita 

Sunset Cafe & Resort adalah Sunset Park 

dengan memadukan kemegahan Eropa 

dan bangunan klasik Jawa. 

● Harapan kami kedepannya dengan 

rencana ekspansi ini dapat memperkuat 

brand positioning dan menaikkan brand 

value baik lokal dan selanjutnya nasional.  

● Perkiraan masa pembangunan 

Svastamita Sunset Cafe & Resort akan 

kami mulai di Januari 2021 dan kami 

buka bertahap di 3 bulan awal untuk 

menambah revenue perusahaan. 



● Target operasional Svastamita Sunset Cafe 

& Resort secara penuh akan kami lakukan 

paling lambat 6 bulan dari masa 

pembangunan awal dan siap untuk salah 

satu destinasi wisata di Jogja.  

● Tata kelola pencatatan keuangan telah 

dilakukan secara tersistem dan kami 

berkomitmen untuk menyampaikan 

laporan keuangan secara transparan 

kepada investor. 

    
Hormat kami

Yanuar Harris
Direktur



Silahkan klik 
join grup telegram

Tanya Jawab Seputar 
Penawaran Saham 

PT Winangun Redja Lestari

https://t.me/DiskusiBRIC
https://t.me/DiskusiBRIC


PT Winangun Redja Lestari

https://santara.co.id/
http://santara.co.id/android


Pembelian saham bisnis merupakan aktivitas berisiko 

tinggi. Anda berinvestasi pada bisnis yang mungkin saja 

mengalami kenaikan dan penurunan kinerja bahkan 

mengalami kegagalan.

Harap menggunakan  pertimbangan ekstra dalam 

membuat keputusan untuk membeli saham. Ada 

kemungkinan Anda tidak bisa menjual kembali saham 

bisnis dengan cepat. 

Lakukan diversifikasi investasi,  hanya gunakan dana yang 

siap Anda lepaskan (afford to loose) dan atau disimpan 

dalam jangka panjang.

Santara tidak memaksa pengguna untuk membeli saham 

bisnis  sebagai investasi. Semua keputusan pembelian 

merupakan keputusan independen oleh pengguna.

Santara bertindak sebagai penyelenggara urun dana yang 

mempertemukan pemodal dan penerbit, bukan sebagai 

pihak yang menjalankan bisnis (Penerbit).  Otoritas Jasa 

Keuangan bertindak sebagai regulator dan pemberi izin, 

bukan sebagai penjamin investasi.

Semua data yang tersaji didalam prospektus ini diperoleh 

dari Penerbit dan data sekunder faktual penunjang. 

Keputusan pembelian saham, sepenuhnya merupakan hak 

dan tanggung jawab Pemodal (Investor). 

Dengan membeli saham di Santara berarti Anda sudah 

menyetujui seluruh syarat dan ketentuan serta memahami 

semua risiko investasi termasuk risiko kehilangan sebagian 

atau seluruh modal.

Pembelian saham bisnis merupakan aktivitas berisiko tinggi. 

Anda berinvestasi pada bisnis yang mungkin saja mengalami 

kenaikan dan penurunan kinerja bahkan mengalami kegagalan.

Harap menggunakan pertimbangan ekstra dalam membuat 

keputusan untuk membeli saham. Ada kemungkinan Anda tidak 

bisa menjual kembali saham bisnis dengan cepat. Penyelenggara 

tidak menjamin likuidasi saham pada saat secondary market.

Lakukan diversifikasi investasi,  hanya gunakan dana yang siap 

Anda lepaskan (afford to loose) dan atau disimpan dalam jangka 

panjang.

Santara tidak memaksa Pemodal untuk membeli saham UKM 

sebagai investasi. Semua keputusan pembelian merupakan 

keputusan independen oleh Pemodal.

Harap membaca kembali setiap klausula pada syarat & ketentuan 

sebagai Pemodal. Dengan memberikan persetujuan, maka Anda 

tunduk pada setiap isi klausula tersebut

Santara bertindak sebagai penyelenggara urun dana yang 

mempertemukan Pemodal dan Penerbit, bukan sebagai pihak 

yang menjalankan bisnis (Penerbit). Otoritas Jasa Keuangan 

bertindak sebagai regulator dan pemberi izin, bukan sebagai 

penjamin investasi.

Semua data yang tersaji di dalam prospektus ini diperoleh dari 

Penerbit dan data sekunder faktual penunjang. Keputusan 

pembelian saham, sepenuhnya merupakan hak dan tanggung 

jawab Pemodal (Investor). Dengan membeli saham di Santara 

berarti Anda sudah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan 

serta memahami semua risiko investasi termasuk risiko 

kehilangan sebagian atau seluruh modal.


