
 

 

PT Hotel Candi Baru dan Affinity Equity Partners Resmikan Kemitraan Strategis dalam PT 

Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (“Perseroan” atau “Sido Muncul”) 

 

Jakarta, 04 Februari 2021 – Sido Muncul, perusahaan jamu terbesar dan produk kesehatan konsumen 

terdepan di Indonesia, menyambut Affinity Equity Partners (“Affinity”), salah satu investor private 

equity terdepan di Asia, sebagai pemegang saham Perseroan. Sambutan ini turut meresmikan 

kemitraan strategis antara Affinity dengan PT Hotel Candi Baru (Perusahaan Induk Sido Muncul). 

Melalui perusahaan afiliasinya, Concordant Investment Pte Ltd., Affinity memegang 21% saham 

Perseroan. 

Sido Muncul menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya 

permintaan terhadap produk kesehatan konsumen serta ditopang oleh bertambahnya kesadaran 

konsumen akan gaya hidup sehat. Tren ini diharapkan dapat memperkuat arah pertumbuhan 

Perseroan di masa mendatang. Sebagai perintis industri jamu di Indonesia, Sido Muncul memiliki lebih 

dari 300 produk di dalam portofolionya, mulai dari jamu, makanan dan minuman, hingga produk 

farmasi. Kemitraan strategis dengan Affinity, salah satu investor private equity terdepan dan teraktif 

di kawasan Asia Pasifik, dapat memberikan suntikan keahlian untuk mempercepat pertumbuhan 

Perseroan. Berkantor pusat di Hong Kong, Affinity memiliki rekam jejak yang baik di dalam sektor 

produk konsumen di kawasan Asia Pasifik. 

Presiden Direktur Sido Muncul, David Hidayat mengatakan, “Gabungan warisan dan pengetahuan 

mendalam Sido Muncul mengenai industri jamu dan produk kesehatan konsumen di Indonesia, 

bersama-sama dengan pengalaman panjang dan jangkauan Affinity Equity Partners di bidang produk 

konsumen di kawasan Asia Pasifik telah membuahkan hasil positif bagi Perseroan. Dengan 

menggabungkan keahlian masing-masing pihak, kami berharap kemitraan ini akan terus menciptakan 

nilai yang kuat bagi para seluruh pemangku kepentingan.” 

Chairman dan Managing Partner Affinity Equity Partners, Young-Taeg Park mengatakan, “Kami 

menyambut baik peresmian kemitraan kami dengan PT Hotel Candi Baru dalam Sido Muncul. Kami 

telah memulai perjalanan transformasi dan antusias untuk terus merealisasikan strategi pertumbuhan 

Perseroan untuk semakin memperkuat posisi pasarnya di kawasan Asia dan berekspansi ke 

kategori/segmen baru.” 

 

Tentang Sido Muncul 

Sido Muncul adalah perusahaan jamu terbesar dan produk kesehatan konsumen terdepan di 

Indonesia. Sido Muncul berkantor pusat di Semarang dan menjadi perusahaan tercatat di BEI pada 

tahun 2013. Didirikan pada tahun 1940 oleh Ibu Rakhmat Sulistio, peracik Tolak Angin dan Tolak Linu, 



kini Sido Muncul dan Tolak Angin adalah merek pilihan keluarga Indonesia. Sido Muncul adalah 

produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia melalui pabrik yang terintegrasi secara vertikal 

yang berdiri di atas lahan seluas 32 hektar di Klepu, Semarang serta didukung oleh 122 jaringan 

distribusi di Indonesia. 

 

Tentang Affinity Equity Partners 

Affinity Equity Partners adalah salah satu firma private equity independen terbesar di kawasan Asia 

Pasifik dengan dana kelolaan sebesar US$14 miliar. Affinity Equity Partners memiliki kantor di Hong 

Kong, Singapura, Seoul, Sydney, Beijing, dan Jakarta. Sejak didirikan, Affinity Equity Partners telah 

menyelesaikan lebih dari 50 transaksi berprestise dalam berbagai industri dan sektor di 11 negara, 

dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar US$19 miliar. Affinity Equity Partners berinvestasi dalam 

perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik, posisi pasar yang kuat, momentum laba yang 

terbukti, dan ambisi pertumbuhan yang berkelanjutan. 

 


