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 Para Pemegang Saham yang terhormat, 

  

 Perkenankan kami mengawali Laporan Tahunan 2018 ini 

dengan menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan 

Komisaris atas jalannya kepengurusan Perseroan 

selama tahun 2018. Dewan Komisaris pada tahun ini 

telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan fungsi pengawasan umum maupun 

khusus yang kami emban, termasuk memberikan 

saran/nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan 

kepengurusan Perseroan. 

  

 Dear Shareholder 

  

 Let us start the 2018 Annual Report by submitting the 

Supervisory Report of the Board of Commissioners of the 

Company during 2018. The Board of Commissioners this 

year has performed its duties and responsibilities in 

accordance with our general and special supervisory 

functions, including providing advice to the Board of 

Directors related to the management of the Company. 

 

  

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW 

Kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh pada 

tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup baik, 

walaupun pada perjalanannya dari kuartal I sampai 

kuartal IV mengalami perubahan baik peningkatan 

maupun penurunan. Namun pada akhir tahun 2018 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terlihat dari laju 

Produk Domestik Bruto (PDB) berhasil ditutup dengan 

meningkat sebesar 5,17%. Sedikit lebih baik daripda 

kenaikan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,07%. 

Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang tangguh 

karena di tengah-tengah kondisi perekonomian global 

yang tengah melambat dan ketidakpastian yang sedang 

meningkat. Dilihat dari segi nilai tukar Rupiah pada 

periode Februari – Oktober 2018 terdepresiasi 12,5%, 

dimana Rupiah sempat mencapai level Rp15.235 per 

dolar AS. Dan pada bulan November – Desember 2018, 

tekanan Rupiah menurun. Dengan dinamika tersebut, 

nilai tukar Rupiah pada tahun 2018 secara rata-rata 

melemah 6.05% (yoy) ke level Rp14.246 per dolar AS dari 

Rp13.385 per dolar AS pada tahun 2017. Melemahnya 

The overall economic condition of Indonesia in 2018 are 

having a pretty good improvement, even on his journey 

from quarter to quarter IV I experienced a change in either 

an increase or a decrease. But at the end of the year 2018 

that Indonesia's economic growth seen from the rate of 

gross domestic product (GDP) was successfully closed 

with a rise of 5.17%. A little better daripda increase growth 

year 2017 of 5.07%. Indonesia is rated as one of the 

country's tough because in the midst of a global economy 

condition which slows and uncertainty that are on the rise. 

Seen in terms of the exchange rate of Rupiah in the period 

February – October 2018 depreciating 12.5%, in which 

the Rupiah had reached a level of Rp 15.235 per u.s. 

dollar. And in November – December 2018, the pressure 

of the declining Rupiah. With these dynamics, the 

exchange rate of Rupiah in the year 2018 on average 

weakened 6.05% (yoy) to as low as Rp 14.246 per u.s. 

dollar from Rp 13.385 per u.s. dollar in the year 2017. The 

weakening of the Rupiah exchange rate is inversely 

proportional to the value of a low and controlled Inflation. 

Report from The Board of Commissioners 

Laporan Dewan Komisaris 
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nilai tukar Rupiah berbanding terbalik dengan nilai Inflasi 

yang rendah dan terkendali. Walaupun demikian, 

perekonomian Indonesia dinilai tetap tangguh dan optimis 

untuk menghadapi tantangan global kedepannya. 

However, Indonesia's economy remains resilient and 

optimistic judged to face the global challenges in the 

future. 

  

PANDANGAN ATAS KINERJA DIREKSI VIEW OF THE DIRECTORS ‘PERFORMANCE 

Dewan Komisaris dalam hal ini menilai kinerja yang telah 

dilakukan oleh Direksi dalam melaksanakan tugas 

pengurusan Perusahaan cukup baik.  Hal ini terlihat dari 

pencapaian Perusahaan pada tahun ini yang telah 

mampu mencapai angka pendapatan sebesar 

Rp193.640.184.708 atau meningkat sebesar 13,49% dari 

tahun 2017 yang hanya berhasil mencapai 

Rp170.630.269.813. Penurunan di tahun 2017 

diakibatkan adanya bencana alam yaitu meletusnya 

gunung agung sehingga mengakibatkan terjadinya 

pembatalan pesanan kamar yang telah dilakukan 

konsumen sebanyak ±1.000 kamar. 

The Board of Commissioners in this performance that has 

been done by the Board of Directors in carrying out the 

task of management of the company has been very good.  

This can be seen from the company's achievement in this 

year who have been able to reach revenues of Rp 

193,640,184,708 or increased by 13.49% of the year 

2017 which only reached Rp 170,630,269,813. The 

decline in the year 2017 is popularly attributed to the 

existence of a natural disaster, namely the eruption of 

Mount agung, so that led to the cancellation of the order 

has done consumer ± 1,000 rooms. 

Dewan Komisaris melihat secara umum pencapaian 

Direksi di tahun 2018 ini sangat baik jika dibandingkan 

tahun 2017. Pada tahun ini dinilai sebagai tahun 

perbaikan atas menurunnya kinerja di tahun sebelumnya, 

yang diakibatkan menurunnya pendapatan, serta adanya 

ketidaklancaran pembayaran utang bank. Dalam hal ini 

Dewan Komisaris mengapresiasi strategi-strategi yang 

telah diambil pihak Direksi dalam mensinergikan unit-unit 

bisnis Perseroan sehingga bisa memaksimalkan 

kontribusi pendapatan, serta dengan strategi untuk 

mendapatkan restrukturisasi atas utang bank. 

The Board of Commissioners generally see the 

achievement of the Board of Directors in the year 2018 is 

excellent in comparison the year 2017. This year is 

considered an improvement over year decrease in 

performance in the previous year, due to the decrease in 

revenues, as well as the existence of a not smooth 

payment bank. In this case the Board of Commissioners 

appreciates those strategies that have taken the party's 

Board of Directors in the business units synergies 

Company so it could maximize the contribution revenues, 

as well as with strategies to get top restructuring bank 

debt. 

  

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA VIEWS FOR BUSINESS PROSPECTS 

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris menilai prospek 

usaha yang telah disusun oleh Direksi melalui tinjauan 

operasional dengan direncanakannya beberapa strategi-

strategi baik untuk mengembangkan unit bisnis yang telah 

berjalan maupun ekspansi dengan unit bisnis baru. 

Rencana kerja yang telah disusun oleh Direksi dinilai 

realistis mengingat penyusunannya mempertimbangkan 

kondisi ekonomi makro dan mikro serta kemampuan 

Perseroan.  

In the year 2019, the Board of Commissioners assess the 

business prospects that have been drawn up by the 

Board of Directors through the review of operations with 

planned some good strategies for developing a business 

unit that has been running as well as the expansion of 

business units recently. A work plan has been drawn up 

by the Board of Directors assessed the realistic given the 

authors consider macro and micro economic conditions 

as well as the capability of the company. 

  

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah melakukan 

percepatan pembangunan, hal ini berdampak pada 

pertumbuhan berbagai sektor. Tak terkecuali dengan 

sektor pariwisata. Pada tahun ini sektor pariwisata yang 

tergambar dari Lapangan Usaha mampu memberikan 

kontribusi sebesar 5,66% terhadap Produk Domestik 

In the year 2018, the Government of Indonesia has been 

doing development acceleration, it does have an impact 

on the growth of various sectors. Was no exception with 

the tourism sector. In this year the tourism sector which is 

envisaged from the business field to contribute of 5.66% 

against gross domestic product (GDP). And the growing 
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Bruto (PDB). Dan meningkatnya sektor pariwisata sejalan 

dengan meningkatnya devisa negara. Pada tahun 2019 

Pemerintah Indonesia menargetkan devisa negara pada 

sektor pariwisata mencapai US$20 Miliar, dengan 40% 

(US$ 8 Miliar) devisa berasal dari pariwisata Bali. Hal ini 

dapat menjadi prospek yang bagus juga untuk unit usaha 

Perseroan. 

tourism sector in line with the increase of foreign 

exchange of the country. In the year 2019 the 

Government of Indonesia is targeting foreign countries in 

the tourism sector reached US $20 billion, with 40% ($8 

billion) of foreign exchange is derived from tourism. This 

can be a good prospect as well to the company's business 

units. 

  

Meskipun prospek usaha pada tahun 2019 dinilai cukup 

baik. Namun Dewan Komisaris menilai ada beberapa 

resiko yang perlu diwaspadai oleh jajaran Direksi, antara 

lain risiko persaingan, risiko investasi dan aksi korporasi, 

risiko terjadinya bencana alam, risiko perekonomian 

global, dan resiko kondisi politik serta perubahan 

peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang 

usaha Perseroan. Maka dengan adanya risiko tersebut, 

Dewan Komisaris menyarankan agar memperkuat 

Manajemen Risiko di lingkungan Perseroan, dengan 

mengintegrasi seluruh elemen yang ada di dalam 

Perseroan untuk dapat bekerjasama dan komitmen dalam 

pendeteksian dini atas risiko-risiko tersebut. 

Even though thw business prospects in the year 2019 

rated good. However, the Board of Commissioners 

assess there are some risks that need to be controlled by 

the Board of Directors, among other things the risk of 

competition, risk investment and corporate actions, the 

risk of natural disasters, the risk of the global economy, 

and the risk of political conditions as well as changes to 

regulations applicable legislation related businesses of 

the Company. Then the existence of such risk, the Board 

of Commissioners suggested that strengthening risk 

management in the environment of the company, by 

integrating with the rest of the elements that exist within 

the company to be able to cooperate and commitment in 

the early detection of over risk-the risk. 

  

PENUTUP CLOSING 

Dewan Komisaris senantiasa mendukung Direksi beserta 

jajarannya dalam menjalankan strategi-strategi yang 

sudah direncanakan. Dengan tetap menjaga kerjasama 

yang baik dan solid agar dapat membangun Perseroan 

agar lebih maju dan berkembang serta dapat melakukan 

ekspansi bisnis. 

The Board of Commissioners always supports the Board 

of Directors of the range in the running along with the 

strategies that were already planned. While maintaining 

good cooperation and solid in order to build the company 

to be more advanced and evolving and can do business 

expansion. 

  

Akhir kata, Dewan Komisaris sekali lagi memberikan 

apresiasi tinggi kepada Direksi dan jajarannya atas 

dedikasi dan kerja keras dalam mengelola Perseroan. 

Dewan Komisaris juga ingin mengucapkan terima kasih 

kepada semua pemegang saham atas dukungannya 

kepada Perseroan. Perseroan tidak akan bertahan hingga 

hari ini tanpa dedikasi dan kerja keras kalian. 

Finally, the Board of Commissioners once again gave 

high appreciation to the directors and top of the range's 

dedication and hard work in managing the company. The 

Board of Commissioners would also like to thank all 

shareholders for the support to the company. The 

company will not survive to this day without the dedication 

and hard work you guys. 

  

 
Atas Nama Dewan Komisaris 

On Behalf of the Board of Commissioners 
PT Citra Putra Realty Tbk 

 
 
 
 
 

Raja Sapta Ervian 
Komisaris Utama/ President Commissioners 
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 Para Pemegang Saham yang terhormat, 

  

 Segala puji bagi Yang Maha Kuasa atas semua 

pemberian yang kita semua dapatkan. Atas berkat 

rahmat-Nya, kita semua dapat terus bekerja dan 

berkarya bagi kemajuan bersama. Dengan segala 

kerendahan hati saya mewakili Direksi Perseroan 

menyapa Anda sekalian sekaligus menggunakan 

kesempatan ini untuk menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas pengeloaan Perseroan di 

sepanjang tahun buku 2018. 

  

 Dear Shareholder 

  

 Praise be to the Almighty for all the gifts we all get. 

Thanks to His grace, we can all continue to work and 

creation for common progress. With all the humility I 

represent the Board of Directors of Company greets you 

and simultaneously use this opportunity to submit a 

report on the performance of the Company’s 

management duties throughout the year 2018. 

  

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW 

Pada tahun 2018, Indonesia meraih pertumbuhan 

ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia ini tidak luput dari keberhasilan Bank 

Indonesia maupun Pemerintah dalam mengantisipasi 

gejolak ekonomi globat yang tidak pasti dan cenderung 

melemah. Selain itu, adanya pertumbuhan konsumsi, 

investasi, pembangunan proyek infrastruktur, serta 

peningkatan daya beli  masyarakat. 

In the year 2018, Indonesia achieve economic growth is 

good enough. Indonesia's economic growth it did not 

escape from the success of Bank Indonesia or 

Government in anticipation of the economic turmoil and 

an uncertain globat tends to weaken. In addition, the 

growth in consumption, investment, construction of 

infrastructure projects, as well as increase in purchasing 

power. 

  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diimbangi dengan 

pertumbuhan diberbagai sektor industri. Salah satunya 

industri pariwisata, yang kini tengah menjadi primadona 

baru bagi pembangunan nasional. Selain itu, sektor 

pariwisata juga memberikan kontribusi sumbangan 

devisa negara yang mencapai US$17 Milyar. 

Indonesia's economic growth is offset by growth in 

various industrial sectors. One of the tourism industry, 

which now became the new Favorites for national 

development. In addition, the tourism sector also 

contributes to the country's foreign exchange donations 

that reached US $17 billion. 

  

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA VIEWS FOR BUSINESS PROSPECTS 

Pada tahun 2019, berdasarkan perkiraan data dari Bank 

Indonesia menjelaskan bahwa pengembangan 

pariwisata menjadi salah satu strategi untuk 

meningkatkan penerimaan devisa dan mendukung 

In the year 2019, based on estimated data from Bank 

Indonesia explained that the development of tourism be 

one strategy to increase foreign exchange receipts and 

supporting the strengthening of the balance of the 

   

Report from The Board of Directors 

Laporan Dewan Direktur 
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penguatan neraca jasa, sekaligus mendukung 

penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Selain itu, 

pengembangan pariwisata juga merupakan upaya 

diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. 

service, as well as support the absorption of manpower 

more broadly. In addition, the development of tourism 

also is an attempt to diversify the sources of economic 

growth. 

  

Pemerintah telah menetapkan pencapaian kinerja 

pariwisata yang optimis. Untuk itu, Pemerintah 

menentukan sejumlah destinasi wisata utama yang 

menjadi target branding pariwisata nasional dan 4 

destinasi sebagai prioritas pengembangan pariwisata ke 

depan. Destinasi wisata utama seperti Jakarta, Bali, 

Kepulauan Riau, Banyuwangi, dan Bromo memerlukan 

pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan 

kualitasnya dan menjaga daya saing pariwisata 

Indonesia secara keseluruhan. 

The Government has set an optimistic tourism 

performance achievement. To that end, the 

Government determines a number of major tourist 

destinations that become the targets of national tourism 

branding and 4 destinations as a priority the 

development of tourism in the future. Major tourist 

destinations such as Jakarta, Bali, Riau Islands, 

Banyuwangi, and Bromo requires further development 

to improve quality and maintain the competitiveness of 

Indonesia's tourism as a whole. 

  

Berdasarkan laporan perekonomian Indonesia tahun 

2018, pada tahun 2019 pengembangan pariwisata 

Indonesia dapat dilakukan melalui implementasi tiga 

strategi utama yang mencakup aspek perbaikan 

destinasi, akses pasar, kelembagaan maupun 

ekosistem usaha pariwisata. Pertama, strategi 

penguatan atraksi, akses, dan amenitas (3A). 

Penguatan kualitas atraksi, dikaitkan dengan strategi 

untuk menjaga kualitas dan kelestarian destinasi serta 

mendorong peningkatan belanja wisman. Peningkatan 

aksesibilitas, peningkatan kualitas infrastruktur 

konektivitas perlu terus diupayakan di berbagai destinasi 

terutama pada destinasi prioritas yang masih dalam 

tahap pengembangan. Peningkatan kualitas amenitas, 

diperlukan upaya peningkatan kenyamanan berwisata 

antara lain berupa perbaikan kualitas akomodasi, 

restoran, jasa transportasi lokal terpercaya, kebersihan, 

dan infrastruktur pembayaran. Kedua, strategi 

penguatan promosi dalam rangka mendukung 

pemasaran pariwisata yang efektif, serta mendukung 

konsistensi peningkatan brand awareness pariwisata 

Indonesia. Ketiga, strategi penguatan koordinasi 

pengembangan pariwisata dan penguatan pelaku usaha 

pariwisata, termasuk dukungan ketersediaan SDM dan 

pembiayaan usaha pariwisata. Hal ini terutama untuk 

mendukung berkembangnya ekosistem pariwisata di 

destinasi yang berada di luar Jawa-Bali. 

Indonesia's economy was based on the report of the 

year 2018, 2019 development of tourism in Indonesia 

can be done through the implementation of three main 

strategies that include aspects of the destinations, 

market access improvement, institutional or business 

ecosystem tourism. First, the strategy of strengthening 

the attraction, access, and amenitas (3A). 

Strengthening the quality of its attractions, associated 

with strategies for maintaining the quality and 

sustainability of destinations as well as encourage 

increased shopping wisman. Increased accessibility, 

improved quality of infrastructure connectivity needs to 

be kept attempted at various destinations mainly on 

priority destinations that are still in the development 

stage. Amenitas quality improvement efforts are 

required, increase the convenience of sightseeing 

among others in the form of improvements to the quality 

of accommodation, restaurants, local transportation 

service, cleanliness, and payment infrastructure. 

Second, strengthening promotion strategies in order to 

support tourism marketing is effective, as well as 

supporting the consistency increased brand awareness 

of tourism Indonesia. Third, the strategy of 

strengthening the coordination of the development of 

tourism and strengthening of the tourism trade, 

including support of the availability of human resources 

and tourism business financing. This is mainly to 

support the development of ecosystem tourism in 

destinations that are outside the Java-Bali. 

  

Direksi memandang perlu bagi Perseroan untuk dapat 

mengembangkan lini usaha yang telah ada saat ini, 

karena lokasi bisnis yang kita miliki yaitu Bali dan 

The Board of Directors looked at the need for the 

company to be able to develop a line of business that 

has been in existence, because the location of the 
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Jakarta termasuk didalam area 4 destinasi yang menjadi 

sorotan bagi Pemerintah. Dengan strategi yang telah 

disusun diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja 

Perseroan pada tahun 2019. Baik dalam perbaikan atas 

usaha yang telah ada maupun rencana pengembangan 

usaha. 

business we have namely Bali and Jakarta including in 

the area of 4 destinations into the spotlight for the 

Government. With a strategy that has been prepared 

are expected to be able to improve the company's 

performance in the year 2019. Whether in 

improvements over the existing business as well as 

business development plans. 

  

APRESIASI APPRECIATION 

Direksi ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima 

kasih kepada Dewan Komisaris atas dukungan dalam 

bentuk kepercayaan, kritik dan saran kepada kami yang 

sangat berguna bagi kami dalam mengelola Perseroan 

secara baik. 

The Board of Directors wanted to give appreciation and 

gratitude to the Board of Commissioners for the support 

in the form of trust, criticism and suggestions to us which 

is very useful for us in managing the company well. 

  

Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada 

pemegang saham, regulator dan pemangku 

kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan 

yang telah diberikan. 

The Board of Directors also thanked the shareholders, 

regulators and other stakeholders for their support and 

trust. 

  

Terima kasih juga kepada seluruh karyawan atas kinerja 

dan kerjasamanya sehingga Perseroan dapat bertahan 

bahkan berkembang di tengah persaiangan usaha 

menjadikan Perseroan lebih baik serta memberikan nilai 

tambah bagi semua pemangku kepentingan. 

Pencapaian yang diperoleh oleh Perseroan tak lepas 

dari kerja keras kita bersama. 

Thanks also to all employees over performance and 

cooperation so that the company can survive even 

thrive amidst persaiangan effort make the company 

better and provide added value to all stakeholders. The 

achievement earned by the company cannot be 

separated from our hard work together. 

 
 

Atas Nama Dewan Direktur 
On Behalf of the Board of Director 

PT Citra Putra Realty Tbk 
 
 
 
 
 
 

Yudha Bhakti Kresnianto 
Direktur Utama/ President Directors 
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A. Informasi Umum A. General Information 

  

PT Citra Putra Realty Tbk (Perseroan) didirikan 

berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 16 

Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris 

Herlina Pakpahan., S.H di Jakarta. Akta tersebut 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia (Menkumham) 

berdasarkan keputusan No. AHU-00758.AH.01.01 

TAHUN 2010 tanggal 7 Januari 2010. Anggaran 

Dasar Entitas Induk telah mengalami beberapa kali 

perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 05 

tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan 

Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, akta 

tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-

0021471.AH.01.02 TAHUN 2018 tanggal  12 

Oktober 2018 serta telah dicatat dan diterima dalam 

Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor 

Surat AHU-AH.01.03-0252421 tanggal 12 Oktober 

2018. 

PT Citra Putra Realty Tbk (Company) was 

established based on Notarial Deed No. 9 on 

December 16, 2009 that is made before Herlina 

Pakpahan Notary, S.H. in Jakarta. The deed was 

approved by the Minister of Justice of the 

Republic of Indonesia (Menkumham) based on 

decision No. AHU-00758.AH.01.01 Year 2010 

dated January 7, 2010. The Articles of the Parent 

Entity has been amended several times, most 

recently deed No. 05 dated October 10, 2018 by 

Rahayu Ningsih, S.H., Notary in Jakarta, the 

deed has obtained approval from the Minister of 

Law and Human Rights of the Republic of 

Indonesia based on Decision Letter No: AHU-

0021471.AH.01.02 Year 2018 at October 12, 

2018 and has been noted and accepted in the 

System of the Administration Legal Entities with 

the Number Letter AHU-AH.01.03-0252421, 

October 12, 2018. 

   

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud 

dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam 

bidang usaha akomodasi, makanan dan minuman, 

rumah sakit; dan property. Perseroan berkedudukan 

di Menara Bidakara 2 17 JI. Jend. Gatot Subroto 

Kav.71-73, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. 

In accordance with article 3 Articles of 

Association, goals and purpose of the Company 

is in the field of accommodation, food and 

beverage, hospitals, and property. The Company 

is located at Menara Bidakara 2 17 Jl. Jend. Gatot 

Subroto Kav. 71-73, Menteng Dalam, Tebet, 

Jakarta Selatan. 

   

B. Riwayat Singkat dan Jejak Langkah B. Brief Strory and Milestone 

  

Perseroan didirikan di Jakarta dengan tujuan 

berusaha dalam bidang pengembangan properti di 

bidang akomodasi (perhotelan). Seiring berjalannya 

waktu Perseroan memiliki komitmen untuk dapat 

mengembangkan usaha dalam bidang usaha 

makanan dan minuman, rumah sakit, dan property, 

sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang 

dalam Anggaran Dasar Perseroan. 

The Company is incorporated in Jakarta with the 

purpose of endeavoring in the development of 

properties ranging from accommodation 

(hospitality).  Over time the company has a 

commitment to developing business in the fields 

of food and beverage businesses, hospitals, and 

property, in accordance with the aims and 

objectives that are contained in the articles of 

Association of the Company. 

   

Profil Perusahaan 
Company Profile 
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Hingga saat ini, kegiatan usaha yang saat ini telah 

berjalan dan memiliki kontribusi pendapatan utama 

adalah jasa akomodasi (perhotelan), yaitu dengan 

didirikannya the Stones Hotel Bali yang dikelola oleh 

Marriot International Inc. dan Clay Hotel Jakarta, yang 

dikelola oleh entitas anak Perseroan. 

Until now, the business activities that are 

currently running and has a major income 

contribution is services of accommodation 

(hospitality), i.e. with the creation of the Stones 

Hotel Bali run by Marriot International Inc. and the 

Clay Hotel Jakarta It is managed by the 

subsidiaries of the Company. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Visi Misi Perseroan C. Company Vision Mission 

    

Visi Vision 

Menjadi Perusahaan terkemuka dan terpercaya di 

bidang pengembangan serta investasi properti. 

Become a leading and trusted Company in the 

field of development and property investment. 

  

Misi Mission 

- Mencapai standar manajemen yang tinggi 

terutama dalam hal kualitas, integritas, dan 

efisiensi 

- Melakukan pengembangan jaringan pelanggan 

sehingga dapat mendukung pengembangan  

usaha yang signifikan 

- Mengembangkan produk-produk kualitas terbaik 

dengan pengembalian investasi yang tinggi. 

- Achieve a high management standard, 

especially in terms of quality, integrity, and 

efficiency 

- Developing the network so that customers 

can support significant business 

development 

- Developing the best quality products with a 

high return on investment 
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D. Struktur Organisasi Perseroan D. Organization Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Profil Dewan Komisaris E. Board of Commissioners Profile 

  

 Komisaris Utama 

 Warga Negara Indonesia, umur 36 Tahun. Beliau 

memperoleh gelar Sarjana Hukum dari 

Universitas Pancasila Jakarta, kemudian gelar 

Master dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 

pada tahun 2009. Beliau menjabat Komisaris 

Utama Perseroan sejak tahun 2018. Kini beliau 

juga menjabat beberapa peran penting 

diantaranya Direktur Utama PT. Karimun Granite, 

Komisaris Utama PT. Area Hijau Alam Lestari 

(AHAL), Direktur Operasional PT. Citra Putra 

Mandiri (OSO Holding Group) sekaligus juga 

Konsultan Hukum MR & Partner 
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President Commissioner 

Indonesian citizen, 36 years old. He earned his law degree from the University of Pancasila, Jakarta, and 

then a Master's degree from the University of Gajah Mada, Yogyakarta in 2009.  He served as President 

Commissioner of the Company since 2018. Currently he also serves several important roles including 

President Director of PT Karimun Granite, President Commissioner of PT. Area Hijau Alam Lestari (AHAL), 

Director of Operations PT.  Citra Putra Mandiri (OSO Holding Group) at the same time also Legal Consultants 

MR. & Partner. 

 

 Komisaris Independen 

 Warga Negara Indonesia, umur 55 tahun. Beliau 

memperoleh gelar Sarjana Sains dari California 

State University Fresno, Amerika Serikat. 

Kemudian gelar Master of Business 

Administration dari National University of San 

Diego California, Amerika Serikat. Beliau 

menjabat Komisaris Independen sejak tahun 

2018, dan kini beliau juga menjabat beberapa 

peran penting diantaranya Direktur PT. Kilap 

Propertindo, Komisaris Independen PT. Steady 

Safe, dan Komisaris Utama PT. JAF Asia 

Investment. 

  

Independent Commissioner 

Indonesia citizen, 55 years old. He earned a Bachelor of Science from California State University Fresno, 

United States. Then a Master of Business Administration degree from the National University of San Diego 

California, United States. He served as Independent Commissioner since 2018, and now he also serves 

several important roles including Director of PT Kilap Propertindo, Independent Commissioner PT Steady 

Safe, and Commissioner PT. JAF Asian Investment. 

    

F. Profil Dewan Direksi F. Board of Directors Profile 

    

 Direktur Utama 

 Warga Negara Indonesia, umur 52 Tahun. Beliau 

memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari 

Univeristas Diponegoro, Semarang pada tahun 

1990. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama 

Perseroan sejak tahun 2012. Pada tahun 2009 - 

2012 Beliau pernah menjabat sebagai Direktur 

Perseroan. Pernah juga Beliau menjabat sebagai 

Direktur PT. Citra Putra Mandiri (OSO Holding 

Group), Koordinator proyek PT Jakarta Setiabudi 

Int Tbk, dan Koordinator proyek PT. Khalustiwa 

Manjal. Beliau Memiliki hampir tiga puluh tahun 

pengalaman profesional di berbagai peran 

strategis seperti mengatur jalannya proyek-

proyek. Beliau bergabung ke jajaran direksi 

membawa banyak pengalaman dalam hal 

kepemimpinan serta strategi bisnis yang akan 

mengantarkan perusahaan untuk dominasi pasar 
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President Director 

Indonesia citizen, 52 years old. He earned a Bachelor's degree Architectural Engineering from the University 

of Diponegoro, Semarang in 1990. He served as a Director of the Company since 2012. In the years 2009-

2012 He has served as a Director of the Company. He also once served as Director of PT. Citra Putra Mandiri 

(OSO Holding Group), Project coordinator PT Jakarta Setiabudi Int Tbk, and PT Khalustiwa Manjal Project 

coordinator. He has almost thirty years of professional experience in various strategic roles such as arranging 

course projects. He joined the Board of Directors brings a wealth of experience in terms of leadership as well 

as the business strategies that will drive companies to market dominance. 

  

 Direktur 

 Warga Negara Indonesia, umur 58 Tahun. Beliau 

memperoleh gelar Pascasarjana dari Institute 

Agronomique Mediterraneen de Montpellier, 

Perancis pada tahun 1991. Pada tahun 2013 - 

2014 Beliau pernah menjabat sebagai Director of 

Business Dev PT Pembangunan Sulteng. Pernah 

juga Beliau menjabat sebagai  Director of 

Marketing PT Bank Agroniaga Tbk, Director of 

Management PT Permodalan Nasional Mandani, 

Director of Finance PT JIC Wood. Beliau telah 

dipercaya memimpin departemen keuangan 

Perseroan sejak 2015. Beliau memiliki dua puluh 

tahun pengalaman di berbagai industri serta 

keahlian lain mulai dari perkebunan hingga 

pendanaan dan perbankan. Kini Beliau 

bergabung dalam jajaran direksi untuk 

memastikan keuntungan maksimal finansial 

Perseroan. 

  

Director 

Indonesia citizen, 58 years old. He earned a Postgraduate degree from Institute Agronomique Mediterraneen 

de Montpellier, France in 1991. In the year 2013-2014, he served as Director of Business Development at PT 

Pembangunan Sulteng. He also once served as Director of Marketing PT Bank Agroniaga Tbk, Director of 

Management of PT Permodalan Nasional Mandani, Director of Finance PT JIC Wood. He is believed to have 

led the company's Finance Department since 2015. He has twenty years of experience in various industries 

as well as other skills ranging from gardening to funding and banking. Now He joins the Board of Directors to 

ensure maximum financial advantage of the company. 

  

 

 

 

 

 

 



  

LAPORAN TAHUNAN 2018  |   PT CITRA PUTRA REALTY, TBK 

 
20 

 

 Direktur Independen 

 Warga Negara Filipina, umur 59 Tahun. Beliau 

adalah “CPA & Lawyer” dan memperoleh gelar 

Sarjana Akuntansi dari San Beda College, Filipina 

pada tahun 1983 dan Sarjana Hukum dari Far 

Eastern University, Filipina pada tahun 1987. 

Beliau telah menjabat sebagai Direktur 

Independen sejak 2018 dan memiliki masa 

jabatan sampai dengan tahun 2023 sesuai 

dengan Anggaran Dasar Perseroan. Kini beliau 

juga menjabat sebagai Konsultan Penasihat PT. 

Melchor Tiara Pratama dan PT. Indopoland 

Energi Nusantara, serta Konsultan PT. MRP Indo 

Pratama. 

  

Independent Director 

Filipino citizen, 59 years. He is a "CPA & Lawyer" and earned a Bachelor's degree in Accounting from San 

Beda College, Philippines in 1983 and a Law degree from Far Eastern University in the Philippines in 1987. 

He has served as an independent Director since 2018 and has a term of Office up to the year 2023 in 

accordance with the articles of Association of the Company. Currently he also serves as an advisory 

Consultant PT. Melchor Tiara Pratama and PT. Indopoland Energi Nusantara, and Consultants PT. MRP Indo 

Pratama. 

    

G. Sumber Daya Manusia G. Human Resources 

  

Sumber daya manusia (SDM) merupakanhal yang 

vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai 

keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. 

Perseroan menempatkan pengembangan sumber 

daya manusia sebagai bagian yang sangat penting 

untuk mendorong pertumbuhan Perseroan. Oleh 

karena itu, Perseroan mengembangkan kebijakan 

yang komprehensif terkait dengan sumber daya 

manusia, termasuk di dalamnya proses penerimaan 

karyawan, pelatihan dan pengembangan serta 

evaluasi kerja. Selain itu kebijakan manajemen 

sehubungan dengan sumber daya manusia antara 

lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan - 

peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan 

seperti: 

Human resources (HR) is vital to the Company 
as a partner to achieve success on any activity of 
his business. The company has put human 
resources development as a very important part 
to encourage the growth of the company. 
Therefore, the company has developed a 
comprehensive policy related to human 
resources, including employee acceptance 
process, training and development and 
evaluation of work. In addition the management 
policies with respect to human resources, among 
others, embodied in the fulfillment of the 
regulations of the Government in terms of 
employment such as: 

 

- Pemberian gaji yang telah sesuai dengan 

ketentuan UMR; 

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek); 

- Memfasilitasi penggantian biaya perawatan; 

- Mengembangkan potensi karyawan melalui 

berbagai pelatihan; 

- Memfasilitasi acara rekreasi karyawan bersama; 

dan 

- The granting of salary were in accordance 

with the provisions of the UMR; 

- Labor Social Security (Jamsostek); 

- Facilitate the reimbursement of treatment 

costs; 

- Developing the potential of employees 

through various training; 

- Facilitate employee recreation events 

together; and 
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- Menyediakan imbalan pasca kerja sesuai 

dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

No.13 tahun 2003. 

- Providing rewards post work in accordance 

with the employment law No. 13 year 

2003. 

    

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia baik keterampilan maupun wawasannya, 

Perseroan melaksanakan berbagai macam program 

pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan. 

Program-program yang telah dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

In order to improve the quality of human 

resources good skills as well as his insights, the 

company is implementing a wide range of 

educational and training programs on an ongoing 

basis. Programs that have been implemented are 

as follows: 

- Pelatihan yang diadakan dalam lingkungan 

Perseroan (in-house training) 

- Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan 

Perseroan 

- Training held in the company's environment 

(in-house training) 

- Training held outside the company's 

environmental 

    

Tabel berikut ini menunjukan perkembangan 

komposisi karyawan Perseroan dan Entittas Anak 

menurut jenjang pendidikan dan usia untuk tahun 

yang berakhir pada tanggal  31 Desember 2018. 

The following table shows the development of the 

composition of the Company's employees and the 

Subsidiaries of the company according to age and 

education level, for the year ended on December 

31, 2018. 

    

Perseroan Company 
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PT. Citra Putra Thamrin – Entitas Anak PT. Citra Putra Thamrin - Subsidiaries 
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Perseroan mempunyai satu karyawan Warga Negara 

Asing yaitu Wenceslao Merino Singzon sebagai 

Direktur Independen dengan izin RPTKA No. KEP 

29056/PPTK/PTA/2018 dengan masa berlaku 

sampai dengan 31 Desember 2021, Nomor KITAS 

The company has one employee of a foreign 

citizen i.e. Wenceslao Merino Singzon as 

Independent Director with the permission of 

RPTKA No. KEP 29056/PPTK/PTA/2018 with 

validity until 31 December 2021, KITAS Number 
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2C11JE1153AS dengan masa berlaku sampai 1 

Desember 2019 dan Notifikasi IMTA yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I., 

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tertanggal 14 

November 2018 dengan masa berlaku sampai 

dengan 14 November 2019. 

2C11JE1153AS with validity until December 1, 

2019 and IMTA Notification issued by the Ministry 

of Labor safety, Director General Manpower 

Placement Development and Employment 

Expansion dated November 14, 2018 with a 

validity period of up to November 14, 2019. 

  

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki 

keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut 

tidak ada, akan mengganggu kegiatan operasional / 

usaha Perseroan. Serta karyawan Perseroan tidak 

memiliki serikat pekerja. 

The company has no employees who have 

special skills when the employee is absent, will 

interfere with the company's business operations. 

As well as the company's employees have no 

unions. 

  

H. Komposisi Pemegang Saham H. Shareholder Compotition 

  

Komposisi Pemegang Saham Perseroan pada 

tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut : 

Shareholder Composition as December 31, 2018 

as Follow: 
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I. Struktur Grup dan Daftar Entitas Anak I. Group Structure and List Of Subsidiaries 

  

Hubungan Kepemilikan antara Perseroan, Entitas 

Anak dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan 

Hukum : 

Legal Entity of ownership relationship between 

the Company, Subsidiaries, and Shareholders: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perseroan merupakan bagian dari Group CPM yang 

memiliki sejumlah perusahaan di berbagai bidang 

bisnis seperti properti, pertambangan, perkebunan, 

transportasi, dan investasi. Perseroan dan entitas 

anak merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang perhotelan. Berikut adalah 

struktur kelompok usaha dari CPM Group. 

The company is part of the CPM Group has a 

number of companies in various fields of business 

such as property, mining, forestry, transportation, 

and investment. The company and the 

subsidiaries is one of the companies engaged in 

the field of hospitality. Here is the structure of the 

business group of the CPM Group. 
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J. Data Perusahaan J. Company Information 

    

Perseroan Company 

Perseroan memiliki kegiatan usaha pada bidang 

akomodasi, makanan dan minuman, rumah sakit dan 

properti. Adapun pada saat ini kegiatan usaha utama 

Perseroan yang memiliki kontribusi pendapatan 

terbesar adalah Akomodasi (Jasa Perhotelan) 

dimana Perseroan merupakan pemilik langsung hotel 

“The Stones” yang berlokasi di Kuta Bali dan dikelola 

oleh Marriott International inc, berdasarkan perjanjian 

Perseroan dengan PT Luxury Hotel International 

Indonesia. Rincian spesifikasi dan fasilitas The 

Stones Hotel adalah sebagai berikut: 

The company has business activities in the areas 

of accommodation, food and beverage, hospitals 

and property. But at this time the main business 

activities of the company that owns the largest 

revenue contribution is the accommodation (Hotel 

Service) where the company is the direct owner of 

the hotel "The Stones" which is located in Bali's 

Kuta and is managed by Marriott International 

Inc., based on the agreement The company with 

PT Luxury Hotel International Indonesia. Details 

of the specifications and facilities The Stones are 

as follows: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LAPORAN TAHUNAN 2018  |   PT CITRA PUTRA REALTY, TBK 

 
27 

 

PT Citra Putra Thamrin – Entitas Anak PT Citra Putra Thamrin – Subsidiaries 

PT Citra Putra Thamrin (Entitas Anak) didirikan 

berdasarkan Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H., 

No. 04 tanggal 02 September 2014 notaris yang 

berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah 

mendapat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia No. 

AHU23429.40.10.2014 tanggal 5 September 2014 

tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum 

Perusahan PT Citra Putra Thamrin. 

PT Citra Putra Thamrin (Subsidiaries) was 

established based on Notarial deed of Herlina 

Pakpahan, S.H., no. 04 dated September 02, 

2014 notary based in Jakarta. The deed has 

obtained a decision of the Minister of Justice and 

Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU 

23429.40.10.2014 on September 5, 2014 about 

passage of the establishment of the Legal Entity 

of the Company PT Citra Putra Thamrin. 

  

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan 

tujuan CPT adalah berusaha dalam bidang 

konstruksi, perdagangan, real estate, jasa 

penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan 

penunjang usaha lainnya. Saat ini kegiatan utama 

CPT adalah di bidang jasa perhotelan yang berlokasi 

di jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat dengan nama 

“Hotel Clay”. CPT telah memulai kegiatan 

komersilnya pada tahun 2015. 

In accordance with article 3 of the articles of 

Association, the intent and purpose of the CPT is 

trying in the construction, trade, real estate, 

employment, rental services, travel agencies and 

other business support. The main activities 

currently CPT is in the field of hospitality located 

on Blora Menteng, Central Jakarta with the name 

"Clay Hotel". CPT has started its commercial 

activities in the year 2015. 

    

struktur permodalan dan susunan pemegang saham 

CPT terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam 

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Citra Putra 

Thamrin No. 4 tanggal 2 September 2014 oleh 

Herlina Pakpahan, SH. Notaris di Jakarta, yaitu 

sebagai berikut: 

Capital structure and shareholders the last CPT is 

as stated in the deed of establishment of the 

limited liability company PT Citra Putra Thamrin 

No. 4 on September 2, 2014 by Herlina 

Pakpahan, S.H. Notary in Jakarta, which is as 

follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat ini PT CPT memiliki hotel “The Clay” 

berlokasi di Jakarta yang dikelola oleh PT CPT 

sendiri, rincian spesifikasi dan fasilitas The Clay 

Hotel adalah sebagai berikut: 

At this time the PT CPT have hotels "The Clay" 

located in Jakarta managed by PT CPT itself, 

details of specifications and facilities The Clay 

Hotel is as follows: 
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K. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal K. Capital Market Supporting Institution & 

Professional 

  

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang 

ikut membantu dan berperan dalam Penawaran 

Umum ini adalah sebagai berikut: 

Institutions and Capital Market Supporting 

Professional who helped and was instrumental in 

the Initial Public offering is as follows: 

  

     Akuntan Publik  

Accounting Public      Biro Administrasi Efek 

Kantor Akuntan Publik Doli, Share Administration Bureau 

Bambang, Sulistiyanto, Dadang, & Ali PT Adimitra Jasa Korpora 

Menara Kuningan 11th floor 

Jl.HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav.5 Jakarta, 10210 

Jl. Perintis Kemerdekaan Komp Pertokoan Pulo 

Mas Blok VIII No. 1 RT 1/ RW 3 Kel. Pulo Gadung 

Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur 

Tel. (6221) 88866199   

Fax.(6221) 88865750   

    

Konsultan Hukum Penilai 

Legal Consultant Appraisal 

Adnan Buyung Nasution & Partner KJPP Iskandar dan Rekan 

Plaza Simatupang, 3rd Floor Ruko Malaka Country Estate, No. 5-6-7, 

Jalan TB Simatupang Kav. IS-1 Jakarta 12310 Jalan Malaka Merah 2, RT.9/RW.10, Pd. Kopi, 

Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, 13460 

Tel. (6221) 2920 3555  

Fax. (6221) 2920 3556 

        (6221) 2920 3557 

 

 Notaris 

 Notary 

 Rahayu Ningsih, S.H 

 Menara Global Lt. 12 Suite C 

Jl.Jend. Gatot Subroto Kav 27, Jakarta Selatan, 

12950 

 Tel. 021-527 0206 
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A. Tinjauan Umum A. General Overview 

  

Perekonomian Nasional Indonesia tidak bisa 

dilepaskan oleh pengaruh kondisi ekonomi global. 

Kinerja perekonomian Indonesia yang membaik atau 

melemah tentu sedikit banyak dipengaruhi kondisi 

ekonomi global. Ketika terjadi perlambatan pemulihan 

ekonomi beberapa negara maju seperti Amerika 

Serikat, Jepang dan Kawasan Eropa, serta terjadinya 

gejolak dan konflik geopolitik di beberapa negara 

seperti di kawasan Timur Tengah, serta masalah 

pertumbuhan ekonomi Tiongkok hal itu membawa 

dampak yang cukup signifikan kepada perekonomian 

Indonesia.  

Indonesia's Economy could not be released by 

the influence of the global economic conditions. 

The performance of the economy of Indonesia 

which improved or weakened a little too much 

certainly affected the condition of the global 

economy. Economic recovery slowdown occurs 

when some developed countries like the United 

States, Japan and Europe, as well as the 

occurrence of geopolitical conflict and turmoil in 

some countries in the region such as the Middle 

East, as well as the issue of economic growth 

China it brings significant enough to impact the 

economy of Indonesia. 

  

Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia pada 

dasarnya sedang mengalami pemulihan. Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang terlihat dari laju Produk 

Domestik Bruto (PDB) tercatat 5,17% meningkat 

dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya 

sebesar 5,07%. Pertumbuhan pada tahun ini dinilai 

sebagai pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2013. 

Selain itu, pertumbuhan Indonesia dianggap baik jika 

dinilai dengan kondisi ekonomi global yang tengah 

dalam tren melambat dan ketidakpastian global sedang 

meningkat. 

In the year 2018, Indonesia's economy 

essentially are undergoing restoration. 

Indonesia's economic growth seen from the rate 

of gross domestic product (GDP) recorded 

5.17% increase compared to the previous year's 

growth of 5.07 percent. Growth this year is 

considered the highest growth since the year 

2013. In addition, the growth in Indonesia is 

considered good if judged by the condition of the 

global economy are slowing trend in Central and 

global uncertainty are on the rise. 

  

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak 

terlepas dari dampak positif atas kebijakan yang 

ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam 

mengantisipasi gejolak ekonomi global. 

The improvement of Indonesia's economic 

growth is inseparable from the positive impact of 

the policies taken Bank Indonesia and 

Government in anticipation of global economic 

turmoil. 

  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat 

pada tahun 2018 banyak ditopang oleh permintaan 

domestik. Seperti, pertumbuhan konsumsi, investasi, 

pembangunan proyek infrastruktur, serta daya beli 

yang terjaga sejalan dengan tingkat inflasi yang 

rendah. Selain itu, ada beberapa kegiatan lain yang 

juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti, 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), 

Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, 

pertemuan tahunan International Monetary Fund - 

World Bank (IMF-BW) dan persiapan Pemilihan Umum 

(Pemilu). 

Indonesia's economic growth increased in the 

year 2018 much sustained by domestic demand. 

As such, the growth in consumption, investment, 

construction of infrastructure projects, as well as 

the purchasing power is maintained in line with 

the inflation rate low. In addition, there are 

several other activities that also affect economic 

growth, such as the holding of elections, the head 

of the area (of the elections), the 2018 Asian 

Games, Asian Para Games 2018, annual 

meeting of the International Monetary Fund-

World Bank (IMF-BW) and the preparation of the 

Elections (elections). 
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Peran sektor pariwisata pada tahun 2018 meningkat, 

hal ini tergambar dari kinerja positif segi Lapangan 

Usaha atas industri akomodasi serta makanan dan 

minuman. Di tahun ini, sektor pariwisata berhasil 

memberikan kontribusi sebesar 5,66% terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini meningkat dari 

tahun sebelumnya yang hanya mencatat sebesar 

5,39%. 

The role of the tourism sector in the year 2018 is 

increasing, it is imaged from a positive 

performance in terms of the industry's top 

Business Field accommodation as well as food 

and drink. In this year, the tourism sector 

managed to contribute of 5.66% against gross 

domestic product (GDP). This is up from the 

previous year which only records of 5.39%. 

  

Sektor pariwitsata nasional kini menjadi primadona 

baru bagi pembangunan nasional. Sumbangan devisa 

maupun penyerapan tenaga kerja dalam sektor ini 

amat signifikan bagi devisa negara. Menteri Pariwisata 

Arief Yahya menargetkan pada tahun 2019 pula devisa 

negara dari sektor pariwisata mencapai US$ 20 Miliar, 

dengan 40% (US$ 8 Miliar) devisa berasal dari 

pariwisata Bali. Dengan perbandingan, pada tahun 

2018, devisa dari sektor pariwisata mencapai 98% dari 

proyeksi yakni US$ 17 Miliar. 

National tourism sector is now the new prima 

donna for national development. Donations of 

foreign exchange as well as absorption of labor 

in this sector is very significant for the country's 

foreign exchange. Tourism Minister Arief Yahya 

target in the year 2019 also foreign exchange of 

the country from the tourism sector reached $20 

Billion US, with 40% ($8 billion) of foreign 

exchange is derived from tourism. By 

comparison, in the year 2018, foreign exchange 

from the tourism sector reached 98% of the 

projected i.e. US $17 billion. 

  

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang 

dapat mempengaruhi tingkat hunian hotel sempat 

goyah dikarenakan erupsi Gunung Agung, Bali, pada 

akhir tahun 2017. Kini jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara kembali berada di track idealnya. 

Sepanjang Februari, jumlah wisman yang berkunjung 

mencapai 1,2 juta. Untuk Januari 2018, kunjungan 

wisman berada di angka 1,1 juta. Lebih menjanjikan 

lagi, total kunjungan wisman di Januari dan Februari 

2018 naik 7,99% dari periode bulan yang sama pada 

tahun lalu. 

The number of foreign tourists visit that may 

affect the rate of hotel occupancy had faltered 

due to the eruption of Mount Agung, Bali, at the 

end of the year 2017. Now the number of visits of 

foreign tourists return track ideally. Throughout 

February, the number of visitors reached wisman 

1.2 million. For January 2018, wisman visit was 

in figures 1.1 million. More promising again, 

wisman total visits in January and February 2018 

rose 7.99% from the same month in the period a 

year ago. 

  

Tingkat penghunian kamar hotel bintang pada bulan 

Juni 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan 

bulan Juni 2017 dari 51,02% menjadi 52,04%, dan per 

September 2018 menurut data Badan Pusat Statistik 

okupansi hotel secara nasional telah mencapai sekitar 

58,95%. 

Residential rate hotel rooms of the star in June 

2018 increase compared with June 2017 from 

51.02% to 52.04%, and each September 2018 

according to the data of the Central Bureau of 

Statistics occupancy hotels nationwide has 

reached around 58.95%. 

  

Sektor pariwitsata nasional kini menjadi primadona 

baru bagi pembangunan nasional. Sumbangan devisa 

maupun penyerapan tenaga kerja dalam sektor ini 

amat signifikan bagi devisa negara. 

National tourists sector is now the new prima 

donna for national development. Donations of 

foreign exchange as well as absorption of labor 

in this sector is very significant for the country's 

foreign exchange. 
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B. Tinjauan Operasional B. Operational Overview 

  

Kegiatan usaha yang saat ini berjalan dan memberikan 

kontribusi utama bagi Perseroan dan Entitas Anak 

adalah jasa akomodasi (jasa perhotelan) di Bali dan 

Jakarta. Perseroan dan Entitas Anak memiliki 2 hotel 

yang telah beroperasi, yaitu: 

Business activities that are currently running and 

contributing to the Company and Subsidiaries 

are the service accommodation (hotel service) in 

Bali and Jakarta. The company and Subsidiaries 

has two hotels that have been in operation, 

namely: 

 

 

 

 

    

Berikut pendapatan dari masing-masing hotel yang 

dimiliki oleh Perseroan dan entitas anak: 

The following income from each hotel, owned by 

the Company and subsidiaries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan 

kompetitif dibandingkan dengan Perusahaan yang 

bergerak dalam bidang sejeni. Keunggulan kompetitif 

Perseroan adalah sebagai berikut : 

The Company and its Subsidiaries have a 

competitive advantage compared to companies 

engaged in the field of a type. Competitive 

advantages of the company are as follows: 
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- Memiliki hotel The stones yang merupakan hotel 

bintang 5 yang dikelola oleh Marriott 

International, inc, berada di lokasi strategis untuk 

pariwisata dengan fasilitas yang lengkap dan 

harga yang kompetitif. 

- Have The Stones which is a 5-star hotel 
managed by Marriott International, Inc., 
located in a strategic location for tourism with 
complete facilities and a competitive price. 

 

- Memiliki tim manajemen yang berpengalaman 

dalam bidang perhotelan dan properti. 

- Has a management team that is experienced 

in the field of hospitality and property. 

  

Manajemen Perseroan telah menetapkan strategi 

pertumbuhan Perseroan secara selektif dan bertahap 

dengan mempertimbangkan kemudahan 

implementasi serta dampak yang dihasilkan bagi 

Perseroan adalah sebagai berikut: 

The Company's Management has set the growth 

strategy company selectively and gradually taking 

into account ease of implementation as well as the 

resulting impact to the Company are as follows: 

- Menyusun dan menerapkan strategi 

pertumbuhan bisnis, yang terdiri dari: 

- Develop and implement a business growth 

strategy, which consists of: 

a. Melakukan pengembangan dan 

pendayagunaan aset yang dimiliki untuk 

meningkatkan pendapatan dan mendukung 

produktivitas operasional melalui 

peningkatan jumlah kamar hotel The 

Stones, dengan pembangunan kamar di 

lokasi yang pada saat ini merupakan lokasi 

unit bisnis Perseroan (“Entertainment 

Center”) di hotel tersebut. 

a. Do the development and utilization of 

owned assets to boost revenues and 

supporting operational productivity 

through increasing the number of hotel 

rooms The Stones, with the construction 

of the room in a location at this point is 

the location of the the Company's 

business units ("Entertainment Center"). 

 

b. Pengembangan usaha melalui 

pembangunan dan kerja sama dengan 

strategic partner; 

b. Business development through the 
development of and cooperation with 
strategic partners; 

- Mendapatkan dan diversifikasi sumber 

pendanaan yang murah baik dari pinjaman pihak 

ketiga, lembaga keuangan, maupun pasar 

modal; 

- Obtain and inexpensive source of 

diversification of funding either from third party 

loans, financial institutions and capital markets; 

- Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM 

melalui sistem rektrutmen, pembinaan, dan 

pengembangan yang efektif; 

- Enhance the capability and capacity of Human 

Resources through the system recruitment, 

coaching, and development of effective; 

- Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance dalam pengelolaan Perseroan. 

- Apply the principles of Good Corporate 

Governance in the management of the 

Company. 

  

The Stones Hotel, Bali The Stones Hotel, Bali 

Strategi pemasaran Perseroan selain untuk 

menambah okupansi kamar untuk pasar individu, 

juga disasarkan untuk pasar Group – serta 

pengoptimalan okupansi ruang auditorion untuk 

pasar MICE (Meeting, Incentive, Conference and 

Exhibition) 

The marketing strategy of the company other than 

to add a okupansi room for individual markets, is 

also targeting to market Group – as well as 

optimization okupansi auditorion space for the 

market MICE (Meeting, Incentive, Conference and 

Exhibition) 

- Melakukan perjalanan bisnis guna 

mempromosikan hotel ke negara sasaran seperti 

Australia, New Zealand, Singapore, India dan 

- Travel on business to promote the hotel to 

target countries such as Australia, New 

Zealand, Singapore, India and also to the 
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juga ke pasar domestik seperti Jakarta dan 

Surabaya. 

domestic market, such as Jakarta and 

Surabaya. 

- Menghadiri pameran/eksibisi promosi di 

Surabaya dan Jakarta untuk mendapatkan tamu 

yang hendak melakukan pernikahan di Bali 

- Attend exhibition/exhibition promotion in 

Surabaya and Jakarta to get guests who need 

to do a wedding in Bali 

- Bekerjasama dengan Travel Agents, MICE 

Organizer dan juga Wedding Organizer untuk 

penjualan paket-paket meeting (termasuk 

kamar, tempat pertemuan dan makan/minum) 

- In cooperation with Travel Agents, MICE 

organizers and also Wedding Organizer for a 

sales meeting packages (including room, 

meeting place and eat/drink) 

- Memberlakukan program promosi pada saat 

kondisi pasar sedang lesu, seperti “early bird 

promotion” dimana mereka bisa mendapatkan 

discount tambahan apabila mereka membeli 

paket nya lebih awal 

- Enact the programme of promotion at a time 

when market conditions are sluggish, like 

"early bird promotion" where they can get an 

extra discount when they buy his package 

earlier 

- Mengunjungi secara rutin ke semua instansi 

pemerintah, kementerian kedutaan asing dan 

perbankan untuk rapat-rapat yang 

diselenggarakan di Bali, The Stones – Legian, 

Bali sudah menjadi hotel pilihan oleh sebagian 

besar DPD, DPR, Kementerian, Kedutaan USA, 

Australia dan Bank Indonesia. BRI, BJB sebagai 

tempat rapat mereka 

- Visit regularly to all government agencies, the 

Ministry of foreign embassies and banking for 

meetings held in Bali, The Stones – Legian, 

Bali has become the hotel of choice by most of 

the DPD, the Parliament, the ministries, the 

Embassy of USA, Australia and Indonesia 

Bank. BRI, BJB as their meeting place 

- Bekerjasama dengan perusahaan obat-obatan 

dan otomotif baik di dalam dan luar negeri untuk 

menyelenggarakan pameran 

- In cooperation with the company drugs and 

automotive both at home and abroad for 

exhibitions 

- Bekerjasama dengan hotel Marriott lain yang 

ada diseluruh penjuru dunia untuk melakukan 

crossselling dalam mendatangkan pelanggan 

lebih banyak 

- Cooperation with other Marriott hotels around 

the world to perform the crossselling in bringing 

customers more 

  

The Clay Hotel, Jakarta The Clay Hotel, Jakarta 

- Promosi makanan setiap bulan, seperti nasi 

goreng, sop iga, dll 

- Promotion of food every month, such as fried 

rice, soup, ribs etc. 

- Bekerjasama dengan 13 OTA (Online Travel 

Agent) : AGODA, Traveloka, dll 

- In cooperation with 13 OTA (Online Travel 

agents): AGODA, Traveloka, etc. 

- Bekerjasama dengan Gojek untuk spesial harga 

kamar (untuk customer pelanggan Gojek) 

- In collaboration with Gojek for special room 

rates (for customer Gojek customer) 

- Bekerjasama dengan Newsletter Hypernet untuk 

spesial harga kamar di Newsletter mereka 

- In cooperation with special prices for the 

Hypernet Newsletter room in their Newsletter 

- Sales Visit ke kota-kota besar sepert Bandung, 

Surabaya, dll untuk menjaga hubungan baik 

dengan para Travel Agents seperti KAHA, 

Pasopati, Haryono Travel, MG Holiday, dll 

- A sales Visit to the big cities as Bandung, 

Surabaya, etc to keep good relations with the 

Travel Agents like KAHA, Pasopati, Haryono 

Travel Holiday, MG, etc. 

- Sales Visit ke corporate seperti MNC Tower, 

TCT Tower, BCA, dll 

- Visit to the corporate Sales such as MNC 

Tower, TCT Tower, BCA, etc. 

- Mengirimkan E-Flyer melalui e-mail tamu dan 

social media 

- Submitting E-Flyer via e-mail and social media 
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- Rutin berpartisipasi dalam acara-acara Travel 

Mart Conference yang diadakan oleh event 

organizer 

- Regularly participates in events Travel Mart 

Conference organised by event organizer 

- Advance Bulk Room Sales kepada pihak ketiga - Advance Bulk Room Sales to third parties 

  

C. Prospek Usaha C. Business Prospect 

  

Di tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan 

menjadi penghasil devisa terbesar, yaitu sebesar 

USD 24 Miliar, melampaui sektor Migas, Batubara 

dan Minyak Kelapa Sawit. 

In the year 2019, the tourism industry is projected 

to become the largest foreign exchange earner, i.e. 

in the amount of USD 24 billion, oil and gas sector, 

beyond coal and palm oil. 

  

Proyeksi Penerimaan Devisa dari Sektor - Sektor 

Utama dalam Perekonomian Indonesia 

Projected Foreign Exchange Acceptance of 

the Major Sectors in the Economy of 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata 

 

Presiden Jokowi mentargetkan pertumbuhan 

pariwisata nasional dua kali lipat pada tahun 2019. 

Sektor pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi 

pada PDB nasional sebesar 8% dari devisa yang 

dihasilkan Rp280 triliun, menciptakan lapangan kerja 

di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, jumlah 

kunjungan wisman 20 juta dan pergerakan wisnus 

275 juta, serta indeks daya saing pariwisata 

Indonesia berada di ranking 30 dunia. 

The President Jokowi targetting the national 

tourism growth doubled in the year 2019. Targeted 

tourism sector contributes to national PDB 

amounting to 8% of the generated foreign 

exchange of Rp 280 trillion, creating jobs in tourism 

as many as 13 million people, the number of 

wisman visits 20million and wisnus movement 275 

million, as well as the tourism competitiveness 

index of Indonesia are in the ranking of the 30 

world. 

  

Adapun prospek pariwisata Indonesia pada tahun 

2019, meliputi peningkatan target Wisatawan 

Asing pada tahun 2019 di Bali, dan target devisa 

dari Pariwisata Indonesia. 

As for Indonesia's tourism prospects in the year 

2019, covering an increasing target for foreign 

tourists in the year 2019 in Bali, and the target of 

foreign exchange from Indonesia Tourism. 
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Peningkatan target Wisatawan Asing pada tahun 

2019 di Bali 

The Increase in Target Foreign Tourists in the year 

2019 in Bali 

Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bali Anak 

Agung Gede Yuniarta Putra menyebutkan bahwa 

Bali ditargetkan untuk mencapai target minimal 40 

persen (8 Juta wisatawan mancanegara) dari 20 

juta target wisatawan mancanegara (“Wisman”) 

nasional 2019. Sehingga, dinas pariwisata Bali 

sedang mencanangkan kembali pembenahan 

infrastruktur. Tak hanya pembenahan kondisi 

infrastruktur Bali Selatan dan Utara, namun juga 

akses dari Bali Barat ke Bali Timur. Dari pihak 

dinas pariwisata pemprov Bali sendiri sudah 

melakukan promosi secara table top, sell mission 

dan lain-lain ke Rusia, Hungaria, Spanyol dan 

Austria. (Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi 

Bali, Agustus 2018). 

The head of the Tourism Office (Kadispar) Bali 

Anak Agung Gede Yuniarta Putra mention that Bali 

is targeted to reach the target of at least 40 percent 

(8 million foreign tourists) from the target of 20 

million foreign tourists ("House") national 2019. So, 

the Bali Tourism Office is being projected again 

revamping infrastructure. Not only improving the 

condition of the infrastructure of the southern and 

Northern Bali, but also access from West Bali to 

East Bali. From the Tourism Office of the provincial 

Government of Bali already doing the promotions 

table-top, sell mission and others to Russia, 

Hungary, Spain and Austria. (The Tourism Office 

of the Government of the province of Bali, August 

2018). 

  

Target Devisa dari Pariwisata Indonesia US$20 

Miliar 

The Target of Foreign Exchange from Indonesia 

Tourism US $20 Billion 

Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan 

pada tahun 2019 pula devisa negara dari sektor 

pariwisata mencapai US$ 20 Miliar, dengan 40% 

(US$ 8 Miliar) devisa berasal dari pariwisata Bali. 

Dengan perbandingan, pada tahun 2018, devisa 

dari sektor pariwisata mencapai 98% dari 

proyeksi yakni US$ 17 Miliar. Menteri Pariwisata 

Arief Yahya pun optimis dengan proyeksi tersebut 

karena jumlah wisman pada 2018 masih 

tergolong sehat dan meningkat dari tahun 2017 

walaupun aktivitas Gunung Agung yang cukup 

rawan pada tahun 2018. Menurutnya, jumlah 

pergerakan wisatawan lokal dan wisatawan 

manca negara pun meningkat karena adanya 

pembukaan resmi patung Garuda Wisnu 

Kencana. (Kementerian Pariwisata, September 

2018). 

Tourism Minister Arief Yahya target in the year 

2019 also foreign exchange of the country from the 

tourism sector reached $20 Billion US, with 40% 

($8 billion) of foreign exchange is derived from 

tourism. By comparison, in the year 2018, foreign 

exchange from the tourism sector reached 98% of 

the projected i.e. US $17 billion. Tourism Minister 

Arief Yahya optimistic with the projection because 

the number of House in 2018 is still classified as 

healthy and increased from the year 2017 although 

the activity of Mount Agung, which is quite prone to 

in 2018. According to him, the amount of 

movement of the local tourists and overseas 

tourists increased because of the statues of the 

official opening of the Garuda Wisnu Kencana. 

(Ministry of Tourism, September 2018). 

  

D. Analisis Keuangan D. Financial Analysis 

  

Pendapatan Revenue 

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terdiri 

atas pendapatan hotel. Pendapatan hotel 

tersebut mempunyai 3 (tiga) segmen yaitu 

pendapatan kamar, makanan dan minuman, 

serta lain-lain yang biasanya mencakup spa, 

laundry, dsb. 

The company's revenue and Subsidiaries income 

consists of the hotels revenue. The hotel revenue 

has 3 (three) segment revenue i.e. rooms, food 

and drinks, as well as others that usually include 

spa, laundry, etc. 
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Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada 

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018 adalah sebesar Rp193.640.184.708 

meningkat sebesar Rp23.009.914.896 atau 

13,49% dibandingkan dengan pendapatan yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 

Kenaikan ini disebabkan oleh adanya 

peningkatan pendapatan kamar yang 

dikarenakan adanya peningkatan jumlah kamar 

yang terjual dan sejalan dengan adanya 

peningkatan harga. 

The Company's revenue and Subsidiaries in the 

year that ended on December 31, 2018 is 

amounting to Rp 193.640.184.708 increased Rp 

23.009.914.896 or 13.49% as compared to the 

income that ends on December 31, 2017. The 

increase is due to an increase in revenue due to an 

increase in the room number of rooms sold and in 

line with an increase price. 

  

BEBAN POKOK PENDAPATAN COST OF REVENUE 

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas 

Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 

Desember 2018 mengalami peningkatan 

sebesar Rp5.422.193.234 atau 5,33% 

dibandingkan dengan beban pokok pendapatan 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 

Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya 

beban perlengkapan kamar, sejalan dengan 

peningkatan pendapatan kamar. 

The cost of the revenues of the Company and 

Subsidiaries in the year ended on December 31, 

2018 increased by Rp 5.422.193.234 or 5.33% 

compared to cost of revenue ended on December 

31, 2017. The increase is due to the increased 

load of equipment rooms, in line with the increase 

in the income of the room. 

  

BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 

Beban administrasi dan umum Perseroan dan 

Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2018 mengalami 

peningkatan sebesar Rp6.890.844.408 atau 

9,14% dibandingkan dengan beban administrasi 

dan umum yang berakhir pada tanggal 31 

Desember 2017. Peningkatan beban ini 

dikarenakan meningkatnya beban karyawan, 

beban asuransi, beban peralatan dan 

perlengkapan dan biaya Perizinan. 

The administrative and general expenses of the 

Company and Subsidiaries in the year ended 

December 31, 2018 increased by Rp 

6.890.844.408 or 9.14% compared of the 

administrative and general expenses of the 

Company and Subsidiaries ended on 31 

December 2017. This is due to the increasing 

expenses of increased expenses on employees, 

burden, load insurance tools and equipment and 

licensing fees. 

  

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER REVENUES (EXPENSES) 

Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan dan 

Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2018 mengalami 

penurunan sebesar Rp38.607.528 atau 0,13% 

dibandingkan dengan pendapatan (beban) lain-

lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2017. Penurunan ini dianggap tidak material, 

penurunan tersebut dikarenakan adanya 

penurunan atas pendapatan jasa giro bank. 

Other revenues (expenses) of the Company and 

Subsidiaries in the year ended December 31, 

2018 decreased by Rp 38.607.528 or 0.13% 

compared to other revenues (expenses) ended on 

31 December 2017. This decrease is not 

considered material, the decline due to the 

presence of downgrades of earnings the bank 

current account services. 
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LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 

PENGHASILAN 

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX 

(Rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan 

dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2018 mengalami 

penurunan sebesar Rp10.735.484.782 atau 

30,62% dibandingkan dengan (rugi) sebelum 

pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2017. Penurunan rugi tersebut 

disebabkan adanya peningkatan pendapatan 

hotel pada berbagai segmen seperti pendapatan 

kamar dan pendapatan makanan dan minuman. 

Loss before income tax of the Company and 

Subsidiaries in the year ended December 31, 

2018 decreased by Rp10.735.484.782 or 30.62% 

compared loss before income tax ended on 31 

December, 2017. The decline in the Company's 

and Subsidiaries comprehensive income (loss) 

due to an increase in revenue of rooms and food 

& beverages. 

  

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSI TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 

Jumlah (rugi) komprehensif Perseroan dan 

Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2018 mengalami 

penurunan sebesar Rp9.869.530.103 atau 

35,99% dibandingkan dengan jumlah (rugi) 

komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 

Desember 2017. Penurunan rugi komprehensif 

Perseroan dan Entitas Anak dikarenakan 

adanya peningkatan pendapatan Perseroan 

serta adanya penurunan pendapatan (beban) 

lain-lain. 

The total comprehensive income of the Company 

and Subsidiaries in the year ended December 31, 

2018 decreased by Rp 9.869.530.103 or 35.99% 

compared to the total comprehensive income 

ended on 31 December 2017. The decline in the 

Company's and Subsidiaries comprehensive 

income (loss) due to an increase in revenues as 

well as the existence of a reduced income 

(expenses). 

  

ASET ASSETS 

Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada 

tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 

Rp608.492.004.703 yang terdiri atas aset lancar 

sebesar Rp37.596.929.372 dan aset tidak lancar 

sebesar Rp570.895.075.330. Aset lancar 

Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 

Desember 2018 mengalami peningkatan 

sebesar Rp9.292.377.975 atau 32,83% 

dibandingkan dengan aset lancar per 31 

Desember 2017. Hal ini disebabkan adanya 

peningkatan yang cukup signifikan atas kas dan 

setara kas serta piutang usaha.  

Total assets of the Company and Subsidiaries on 

December 31, 2018 is amounted to Rp 

608.492.004.703 consisting of current assets of 

Rp 37.596.929.372 and non-current assets of Rp 

570.895.075.330. Current assets of the company 

and the Subsidiaries on December 31, 2018 

increase by Rp 9.292.377.975 or 32.83% 

compared with current assets on December 31, 

2017. This is due to the existence of a significant 

improvement over the cash and cash equivalents 

and accounts receivable. 

  

Sedangkan untuk aset tidak lancar Perseroan 

dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 

2018 mengalami penurunan sebesar 

Rp37.410.794.959 atau 6,15% dibandingkan 

dengan aset tidak lancar per 31 Desember 2017. 

Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai aset 

tetap dan aset tidak berwujud dikarenakan 

adanya penyusutan setiap periodenya, serta 

adanya pelepasan investasi saham yang 

As for the non-current assets of the Company and 

Subsidiaries on 31 December 2018 decreased by 

Rp 37.410.794.959 or 6.15% compared to non-

current assets each December 31, 2017. This is 

due to a decrease in the value of fixed assets and 

intangible assets depreciation due each period 

features, as well as the existence of the release 

investment stock company against some 

companies. 
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dilakukan Perseroan terhadap beberapa 

Perusahaan. 

  

LIABILITAS LIABILITIES 

Total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada 

tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 

Rp488.445.412.244 yang terdiri atas liabilitas 

jangka pendek sebesar Rp55.951.362.268 dan 

liabilitas jangka panjang sebesar 

Rp432.494.049.976. Liabilitas jangka pendek 

Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 

Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 

Rp32.865.342.075 atau 37,00% dibandingkan 

dengan aset tidak lancar per 31 Desember 2017. 

Hal ini disebabkan karena adanya penurunan 

utang bank yang signifikan, serta penurunan 

utang bunga dan denda atas keterlambatan 

pembayaran cicilan utang bank, dan adanya 

penurunan utang usaha. 

The total liabilities of the Company and 

Subsidiaries on December 31, 2018 amounted to 

Rp 488.445.412.244 consisting of current liabilities 

amounted to Rp 55.951.362.268 and non-current 

liabilities of Rp 432.494.049.976. Current liabilities 

of the Company's and Subsidiaries on December, 

31 2018 decreased by Rp 32.865.342.075 or 

37.00% compared to not-current assets each 

December 31, 2017. This is caused due to 

decrease in bank debt as well as a significant 

decrease in debt interest and fines for the delay 

repayment bank debt, and the drop in the debt 

effort. 

  

Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang 

Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 

Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 

Rp131.653.367.756 atau 23,34% dibandingkan 

dengan aset tidak lancar per 31 Desember 2017. 

Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai yang 

cukup signifikan atas utang pihak berelasi dan 

liabilitas imbalan pasca kerja. 

As for the long-term liabilities of the Company and 

Subsidiaries on December 31, 2018 decreased by 

Rp 131.653.367.756 or 23.34% compared to not-

current assets each December 31, 2017. This is 

due to the existence of a significant decline in the 

top and the closely related-party debt liability in 

return for post-graduate work. 

  

EKUITAS (DEFESIENSI MODAL) EQUITY (CAPITAL DEFECIENCY) 

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas 

Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar 

Rp120.046.592.459 meningkat sebesar 

Rp136.400.292.848 atau 834,06% dibandingkan 

dengan tahun 2016. Peningkatan signifikan 

tersebut diakibatkan adanya peningkatan secara 

signifikan atas modal ditempatkan dan disetor 

dari Rp55.000.000.000 menjadi sebesar 

Rp205.000.000.000 yang terdiri dari 205.000 

lembar saham. Sehingga terjadi peningkatan 

modal ditempatkan dan disetor Perseroan 

sebesar Rp155.000.000.000. 

On December 31, 2018, the total equity of the 

Company and Subsidiaries amounted to 

Rp120.046.592.459 increased by 

Rp136.400.292.848 or 834.06% compared to the 

year 2016. This increase was mainly due to an 

increase in issued and fully paid from Rp 

55.000.000.000 into Rp 205.000.000.000 

consisting of 205,000 shares. So, an increase in 

the issued and fully paid capital of the Company 

amounted to Rp 155.000.000.000. 

  



  

LAPORAN TAHUNAN 2018  |   PT CITRA PUTRA REALTY, TBK 

 
41 

 

   

   Implementasi Tata Kelola 
Perseroan yang Baik 05 

 

Implementation of Good Corporate Governance 



  

LAPORAN TAHUNAN 2018  |   PT CITRA PUTRA REALTY, TBK 

 
42 

 

Dewan Komisaris Board of Commisioners 

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama sekaligus 

Komisaris Independen, dan satu orang Komisaris. Hal 

tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan 

Persyaratan Peraturan Pencatatan BEI No. I.A, yaitu 

Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 

30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan 

Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui 

RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak 

sebagai Komisaris Independen setelah saham 

perusahaan tersebut tercatat. 

The company has an Independent Commissioner and 

President Commissioner at once, and one 

Commissioner. It has met the provisions of the above 

eligibility Regulatory Requirements of the Recording of 

BEI No. I. A,  has at least 30% (thirty-percent) 

Independent Commissioner from the ranks of the 

members of the Board of Commissioners which can be 

selected in advance through the General Meeting of 

Shareholders prior to the recording and start effectively 

act as Independent Commissioner after the company's 

shares is recorded. 

  

Tugas dan Tanggung Jawab: Task and Responsibility: 

  

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau 

Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, dan 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

Perseroan no. 5 tanggal 10 Oktober 2018, berikut 

merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dewan 

Komisaris, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris: 

Based on OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 

regarding the Board of Directors and Board of 

Commissioners of the Company or a Public Company 

on December 8, 2014, and based on the Deed of the 

Company's Meeting of Statement No. 5 dated October 

10, 2018, the following is a task and responsibility of 

Board of Commissioners, the following are the duties 

and responsibilities of Board of Commissioners: 

  

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab 

atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, 

jalannya pengurusan pada umumnya, baik 

mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan 

dan memberi nasihat kepada Direksi. 

1. Supervise and be responsible for the oversight of 

management policies, against the course of 

management in general, both about the 

Company or the Company's Business and to 

provide advice to the Board of Directors. 

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib 

menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS 

lainnya sesuai dengan kewenangannya 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan dan anggaran dasar 

2. Under certain conditions, the Board of 

Commissioners is obliged to convene the annual 

General Meeting of Shareholders and other 

Shareholders in accordance with those powers 

stipulated in laws and regulations and the articles 

of association. 

3. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan 

tugas, dan tanggungjawabnya, Dewan komisaris 

wajib membentuk Komite Audit dan dan dapat 

membentuk Komite lainnya 

3. In order to support the effective implementation 

of the tasks, and her responsibilities, the Board 

of Commissioners is obligated to form an Audit 

Committee and other Committees. 

  

Dewan Direksi Board of Directors 

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama yang 

membawahi Direktur Sales, Direktur Keuangan, 

Direktur Creative & Operasional. Direktur Keuangan 

membawahi direktorat finance dan divisi akunting. 

Direktur Sales membawahi direktorat sales operation. 

Direktur kreatif & operational membawahi direktorat 

supply chain dan direktorat creative & operation. 

The company is headed by the President Director who 

oversees the Sales Director, Director of Finance, 

Director of Creative & Operational. Director of Finance 

directorate oversees the finance and accounting 

division. Director of Sales leads the Directorate of 

sales operation. Creative director oversees the 

operational directorate & supply chain and the 

directorate of creative & operation. While the 
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Sedangkan direktorat administrasi langsung di bawah 

direktur utama. 

administration directorate directly under the president 

director. 

  

Perseroan juga telah memenuhi Persyaratan Peraturan 

Pencatatan BEI No. I. A dengan memiliki 1 orang 

direktur independen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang 

dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih 

dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai 

efektif bertindak sebagai Direktur tidak terafiliasi setelah 

saham perusahaan tersebut tercatat. 

The company also has fulfilled the Regulatory 

Requirements of the Recording of BEI No. I. A with 

have 1 person independent directors at least one (1) 

person from the ranks of the Board members can be 

selected in advance through the General Meeting of 

Shareholders prior to the recording and start effectively 

acts as a Director not affiliated after stocks the 

company is listed. 

  

Tugas dan Tanggung Jawab: Task and Responsibility: 

  

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau 

Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, dan 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

Perseroan no. 5 tanggal 10 Oktober 2018, berikut 

merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dewan 

Direksi berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab 

Dewan Direksi: 

Based on Regulation OJK No. 33/POJK.04/2014 

regarding the Board of Directors and Board of 

Commissioners of the company or a public company 

on December 8, 2014, and based on the Deed of the 

Company's Meeting of Statement No. 5 dated October 

10, 2018, the following is a task and responsibilities of 

the Board the following are the duties and 

responsibilities of the Board of Directors: 

  

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas 

pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik 

untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan 

Publik sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan 

dalam anggaran dasar. 

1. Running and be responsible for the management 

of the Company or a Public Company for the 

benefit of the Company or a Public Company in 

accordance with the goals and purpose of the 

Company or a Public Company set out in the 

articles of association. 

2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS 

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan dan anggaran dasar. 

2. Hosted the annual General Meeting of 

Shareholders and the other General Meeting of 

Shareholders as set forth in other legislation and 

the articles of association. 

3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap 

akhir tahun buku. 

3. Evaluation the performance of the committee 

each year end book. 

  

Sampai dengan saat ini direksi dan dewan komisaris 

belum pernah mengadakan rapat direksi maupun 

dewan komisaris. Sesuai dengan peraturan Peraturan 

OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 

Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 8 

Desember 2014 bahwa rapat direksi dan dewan 

komisaris wajib dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 1 

bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan 

Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam waktu 4 

bulan. 

Up to this time the Board of Directors and Board of 

Commissioners has never convened meeting of the 

Board of directors or the Board of Commissioners. In 

accordance with OJK Regulation No. 

33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and 

Board of Commissioners of the company or a public 

company on December 8, 2014 that the meeting of the 

Board of Directors and Board of Commissioners is 

obligated to be carried out at least 1 times in 1 month. 

While the joint meeting between Board of Directors and 

Board of Commissioners at least 1 time within 4 

months. 
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Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi 

yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat 

RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. 

The Board of Commissioners and Directors receive 

compensation as determined by the shareholders at 

the time of the annual General Meeting, and paid 

monthly. 

  

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan 

telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan 

dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum 

dalam Surat Keputusan No.003/KOMUTCPR/X/2018 

tertanggal 10 Oktober 2018, dengan susunan anggota 

sebagai berikut: 

In accordance with OJK Regulation No. 55/2015, the 

Company has established an Audit Committee in 

accordance with the regulations and conditions as 

stated in Decision Letter No. 003/KOMUTCPR/X/2018 

dated October 10, 2018, with members as the 

following: 

 

 Ketua Komite Audit/ Leader of Audit Commitee : Rd James Rachmat Subekti 

 Anggota/ Member : - Galumbang Christianson Sitinjak 

   - Sutia Wijaya 

 

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat 

kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal 

yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan 

Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan 

perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas 

lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, 

antara lain meliputi: 

Audit Committee give an opinion to the Board of 

Commissioners against the report or matters submitted 

by the Board of Directors to the Board of 

Commissioners, identifying matters requiring the 

attention of the Commissioner, and carry out other 

tasks which related to the task assignment of the Board 

of Commissioners, among the others, include: 

  

a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan 

yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik 

dan/atau pihak otoritas antam lain laporan 

keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait 

dengan informasi keuangan perusahaan; 

a. reviewing the financial information of the 

company to be issued to the public authorities 

and/or other antam financial statements, 

projections, and other reports related to financial 

information company; 

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap 

ketentuan peraturan perundang - undangan yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan; 

b. reviewing over adherence to the provisions of the 

laws invitation that is associated with the 

activities of the company; 

c. memberikan pendapat independen dalam hal 

teljadi perbedaan pendapat antara manajemen dan 

akuntan atas jasa yang diberikannya; 

c. provide independent opinion in the event of 

differences of opinion between management and 

accountants over the services they provide; 

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang 

didasarkan pada independensi, ruang lingkup 

penugasan, dan imbalan jasa; 

d. give recommendations to the Board of 

Commissioners regarding the appointment of 

accountants based on independence, the scope 

of the assignment, and rewards services; 

e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan 

pemeriksaan oleh audito, internal dan mengawasi 

pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan 

auditor internal; 

e. reviewing the implementation of the inspection 

by audito, and oversee the internal 

implementation of the follow-up by the Board of 

Directors over the internal auditor's findings; 

f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas 

pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan 

oleh Direksi; 

f. performing a study of the implementation of the 

risk management activities conducted by the 

Board of Directors; 

g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan 

proses akuntansi dan pelaporan keuangan 

perusahaan; 

g. examines complaints related to accounting and 

financial reporting processes of the company; 
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h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan 

Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan 

kepentingan perusahaan; dan 

h. examines and provides advice to the Board of 

Commissioners associated with the existence of 

a potential conflict of interests of the company; 

and 

i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi 

perusahaan. 

i. maintain the confidentiality of documents, data 

and information company. 

  

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai 

dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Sampai dengan 

saat ini Komite Audit belum pernah mengadakan rapat 

karena Komite Audit baru dibentuk pada bulan Oktober 

tahun 2018. 

The establishment of the Audit Committee of the 

company has been in compliance with OJK Regulation 

No. 55/2015. Up to this time the Audit Committee has 

never held a meeting since the new Audit Committee 

was formed in October, 2018. 

  

UNIT AUDIT INTERNAL INTERNAL CONTROL 

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan 

telah membentuk Unit Internal Audit sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan 

Surat Keputusan Direksi No.001/DIR-CPR/X/18 

tertanggal 10 Oktober 2018 dan telah mengangkat 

Galumbang Christianson Sitinjak sebagai Kepala Unit 

Internal Audit. 

In accordance with OJK Regulation No. 56/2015, the 

Company has established an Internal Audit Unit in 

accordance with the rules and conditions that apply 

based on decision letter of Director No.001/DIR-

CPR/X/18 dated October 10, 2018 and has raised 

Galumbang Christianson Sitinjak as Head of Internal 

Audit Unit. 

  

Unit Audit Internal merupakan suatu unit yang sejajar 

dengan Sekretaris Perseroan dan bertanggung jawab 

terhadap Dewan Direksi. Dalam pelaksanaannya, Unit 

Audit Internal akan berkomunikasi secara intensif 

dengan Dewan Komisaris. 

The Internal Audit Unit is a unit that is aligned with the 
Company's Secretary and is responsible for the Board 
of Directors. In practice, the Internal Audit Unit will 
communicate intensively with Board of 
Commissioners. 

 

  

Unit Internal Audit memiliki tugas dan tanggung jawab 

antara lain meliputi: 

The Internal Audit Unit has the duties and 

responsibilities include: 

  

a. Menyusun dan melaksanakan aktivitas audit 

internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai 

dengan tujuan perseroan; 

a. Draw up and carry out annual internal audit 

activities based on the priority of the risk in 

accordance with the objectives of the company; 

b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan 

pengendalian intern dan sistem manajemen risiko 

sesuai dengan kebijakan perseroan; 

b. Test and evaluate the implementation of the 

internal control and risk management systems in 

accordance with the policy of the company; 

c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas 

efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, 

akuntansi, operasional, sumber daya manusia, 

pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan 

lainnya; 

c. Evaluating and assessing efficiency and 

effectiveness in the areas of finance, accounting, 

operations, human resources, marketing, 

information technology and other activities; 

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang 

obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada 

semua tingkat manajemen; 

d. Providing advice and objective information about 

the activities that are checked at all levels of 

management; 

e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan 

laporan tersebut kepada Direktur Utama dan 

Dewan Komisaris; 

e. Reporting on audit results and submit these 

reports to the President Director and Board of 

Commissioners; 
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f. Memantau, menganalisa dan melaporkan 

pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah 

disarankan; 

f. Monitor, analyze and report on the 

implementation of the follow-up to the 

improvements that have been suggested; 

g. Bekerja sama dengan Komite Audit; g. Works closely with the Audit Committee; 

h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu 

kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan 

h. Draw up a program to evaluate the quality of the 

internal audit activity is doing; and 

i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila 

diperlukan. 

i. Specific checks where necessary. 

  

Wewenang Unit Audit Internal adalah: The authority of the Internal Audit Unit are: 

  

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang 

perseroan terkait dengan tugas dan aktivitasnya; 

a. To access the whole of the relevant information 

about the company-related tasks and activities; 

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan 

Direksi, Dewan Komisaris,dan/atau Komite Audit 

serta anggota dari Direksi, Dewan 

Komisaris,dan/atau Komite Audit; 

b. Communicate directly with the Board of 

Directors, Board of Commissioners, and/or the 

Audit Committee and member of the Board of 

Directors, Board of Commissioners, and/or the 

Audit Committee; 

c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil 

dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite 

Audit; dan 

c. Holding meetings periodically and incidental with 

the Board of Directors, Board of Commissioners 

and/or the Audit Committee; and 

d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan 

kegiatan auditor eksternal. 

d. Do the coordination activities with the activities of 

the external auditor. 

  

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai 

dengan Peraturan OJK No. 56/2015. 

The establishment of the Internal Audit Unit of the 

Company has been in compliance with OJK Regulation 

No. 56/2015. 

  

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary 

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan 

telah menunjuk Wenceslao Merino Singzon sebagai 

Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan 

Direksi No.002/DIR-CPR/X/18 tertanggal 10 Oktober 

2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. 

In accordance with OJK Regulation No. 35/2014, the 

Company has appointed Wenceslao Merino Singzon 

as Secretary of the Company based on decision letter 

of Director No. 002/DIR-CPR/X/18 dated October 10, 

2018 about appointment of Corporate Secretary. 

  

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung 

jawab antara lain meliputi: 

The Corporate Secretary has duties and 

responsibilities include: 

  

a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya 

peraturan - peraturan perundang - undangan yang 

berlaku di bidang Pasar Modal; 

a. follow the development of the Capital Market in 

particular regulations laws invitation that apply in 

the field of Capital Market; 

b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan 

Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pasar Modal 

b. provide input to the Board of Directors and Board 

of Commissioners in order to comply with the 

provisions of legislation in the field of Capital 

Market; 

c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam 

pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: 

c. assist the Board of Directors and Board of 

Commissioners in the implementation of 

corporate governance include the following: 
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1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, 

termasuk ketersediaan informasi pada Situs 

Web perusahaan; 

1. disclosure of information to the public, 

including the availability of information on 

the Company's Web site; 

2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan tepat waktu; 

2. the submission of a report to the Financial 

Services Authority timely; 

3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat 

Umum Pemegang Saham 

3. documentation and the organization of the 

General Meeting of Shareholders 

4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat 

Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 

pelaksanaan program orientasi terhadap 

perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan 

Komisaris. 

4. holding of Board of Directors meetings and 

documentation and/or the Board of 

Commissioners; and implementation of the 

program of orientation to the company for 

directors and/or the Board of 

Commissioners. 

5. sebagai penghubung perusahaan dengan 

pemegang saham perusahaan, Otoritas Jasa 

Keuangan, dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

5. as the company's liaison with the 

company's shareholders, the financial 

services authority, and other stakeholders. 

  

Untuk menghubungi sekretaris Perseroan, dapat 

disampaikan ke: 

To contact the Secretary of the Company, can be 

submitted to: 

 

 Nama/ Name : Wenceslao Merino Singzon 

 Jabatan/ Position : Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary 

 Alamat/ Address : Menara Bidakara 2 Lt. 17 JI. Jend. Gatot Subroto Kav.71-7, Jakarta 

Selatan, 12870 

 Telepon/ Phone : 021-29069370 

 Email/ Email : corporatesecretary@cpr.co.id 

 

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah 

sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014. 

Appointment of the Company's Corporate Secretary in 

accordance with OJK Regulation No. 35/2014. 

  

Komite Nominasi dan Remunerasi Remuneration and Nomination Committee 

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan 

Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam 

Peraturan OJK Nomor. 34/POJK.04/2014 tentang 

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau 

Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan 

Dewan Komisaris No.004/KOMUT-CPR/X/18 pada 

tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Komite 

Nominasi dan Remunerasi, susunan keanggotaan 

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai 

berikut: 

The company has established a Remuneration and 

Nomination Committee in accordance with that 

stipulated in the OJK Regulation Number. 

34/POJK.04/2014 regarding Remuneration and 

Nomination Committee of the Company or a Public 

Company. Based on the decision letter of the Board of 

Commissioners No. 004/KOMUT-CPR/X/18 on 

October 12, 2018 on the Appointment and Nomination 

Committee Remuneration and Nomination Committee 

membership composition of Remuneration are as 

follows: 

 

 Ketua/ Leader of Audit Commitee : Rd James Rachmat Subekti 

 Anggota/ Member : - Mirawati Siti Mariam 

   - Novita Lubis 

 

mailto:corporatesecretary@cpr.co.id
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Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi 

dan remunerasi antara lain meliputi: 

The duties, responsibilities and authorities of the 

remuneration and nomination functions include: 

  

1. bertindak independen dalam melaksanakan 

tugasnya; 

1. Act independently in the exercise of his duties; 

2. Memberikan rekomendasi mengenai: 2. Provide recommendations about: 

a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau 

anggota Dewan Komisaris; 

a. Composition of the Office of Member of the 

Board of Directors and/or members of the 

Board of Commissioners; 

b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam 

proses Nominasi; dan 

b. Policies and criteria required in the 

Nomination process; and 

c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

c. Performance evaluation Policy for 

members of the Board of Directors and/or 

members of the Board of Commissioners. 

3. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan 

tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan 

evaluasi; 

3. Conducting performance assessment members 

of the Board of Directors and/or members of the 

Board of Commissioners based on a benchmark 

which has been compiled as a basis of 

evaluation; 

4. Memberikan rekomendasi mengenai program 

pengembangan kemampuan anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris; 

4. Providing recommendations on the development 

capabilities of the members of the Board of 

Directors and/or members of the Board of 

Commissioners; 

5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat 

sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 

5. Make a proposal for candidates who qualify as 

members of the Board of Directors and/or 

members of the Board of Commissioners to be 

submitted to RUPS; 

6. Memberikan rekomendasi mengenai: 6. Give recommendations about: 

a. Struktur Remunerasi; a. The Structure of Remuneration; 

b. Kebijakan atas Remunerasi; dan b. Policy over Remuneration; and 

c. Besaran atas Remunerasi. c. Quantity over Remuneration. 

7. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian 

Remunerasi yang diterima masing-masing anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

7. Conducting performance assessment with the 

suitability of the received Remuneration of each 

Member of the Board of Directors and/or 

members of the Board of Commissioners. 

  

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi 

Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK 

No.34/2014. Sampai dengan saat ini Komite Nominasi 

dan Remunerasi belum pernah mengadakan rapat 

karena Komite Audit baru dibentuk tahun 2018 

Establishment of the Remuneration and Nomination 

Committee of the company has been in compliance 

with OJK Regulations No. 34/2014. Up to this time the 

Remuneration and Nomination Committee has never 

held a meeting since the new Audit Committee formed 

in 2018 
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06 

 

   Pelaksanaan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan 

Corporate Social Responsibility Implementation 
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Perseroan menyadari bahwa aktivitas usaha maupun 

operasional tidak hanya ditujukan demi menciptakan 

nilai bagi pemegang saham, namun juga harus 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam 

nilai inti Perseroan dan sebagai suatu refleksi 

tanggung jawab warga negara yang baik, Perseroan 

selalu berupaya untuk ikut berperan aktif dalam 

membangun hubungan baik dengan masyarakat di 

sekitar Perseroan. Partisipasi aktif ini dilakukan 

secara langsung oleh Perseroan sendiri maupun 

melalui asosiasi dan pemerintah dapat meliputi aspek 

religi, pendidikan dan sosial. 

The company realized that the operational or business 

activities are not only aimed to create value for 

shareholders, but must also provide real benefits for 

the community. In the company's core values and as a 

reflection on the responsibility of good citizens, the 

company always strives to play an active role in 

building a good relationship with the community 

around the company. This active participation is done 

directly by the company itself or through associations 

and Governments can include aspects of religion, 

education and social. 

  

Di tahun-tahun mendatang Perseroan akan 

meningkatkan partisipasi yang terstruktur dan lebih 

luas melalui Program CSR. Besaran pengeluaran ini 

tidak pernah dianggarkan secara khusus, namun 

Perseroan berketetapan bahwa program CSR tidak 

boleh berhenti dan wajib ditingkatkan di masa 

mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

yang ada dalam rangka membantu memperbaiki taraf 

hidup masyarakat. 

In the coming years the company will increase its 

participation in structured and more broadly through 

the CSR Programs. Magnitude of this expenditure has 

never been specifically budgeted, however the 

company decided that CSR programs should not be 

stopped and must be improved in the future in 

accordance with the existing community needs in 

order to help improve the standard of the life of the 

community. 
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Pada tanggal 15 Oktober 2016, Masjid Agung 

Oesman Al-Khair di Kayong Sukadana diresmikan 

oleh Presiden Joko Widodo. Masjid ini dibangun atas 

sumbangan dari Perseroan Grup dan diharapkan 

menjadi tempat beribadah yang nyaman kepada Allah 

SWT sekaligus juga berfungsi sebagai pusat kegiatan 

keislaman bagi masyarakat Kayong Utara. 

On October 15, 2016, the great mosque of Al-Khair 

Oesman at Kayong Sukadana inaugurated by 

President Joko Widodo. The mosque was built on 

donations from the company and the Group expected 

to be comfortable places of worship to Allah SWT while 

also functioning as a center of Islamic activity for the 

community of North Kayong. 
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SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PERSEROAN 

Statements of the Boards of Commissioners and Directors  

on the Responsibility of 2018 Company’s Annual Report 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini 

menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan 

tahunan Perseroan tahun 2017 telah dimuat secara 

lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas 

kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. 

We, the undersigned, declare that all the formation 

contained in the 2017 Company’s annual report is 

comprehensively presented, and we are fully 

responsible for the accuracy of the Company’s Annual 

Report. 

  

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya This statement has been made truthfully to the best of 

our knowledge 

  

Jakarta, April 28, 2018 

Dewan Komisaris / Board of Commissioners 

  

  

  

  

Raja Sapta Ervian Rd James Rachmat Subekti 

Komisaris Utama/ President Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner 

  

 

Direksi / Board of Directors 

 

 

 

 

Yudha Bhakti Kresnianto 

Direktur Utama/ President Director 

  

  

  

  

  

Dodon Tri Koeswardana Wenceslao Merino Singzon 

Direktur/ Director Direktur Independen/ Independent Director 
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   Laporan Keuangan Audit 
Audited Financial Report 



PT CITRA PUTRA REALTY TBK DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2018
Dan

Laporan Auditor Independen



PT CITRA PUTRA REALTY TBK DAN ENTITAS ANAK

Daftar isi

Surat pernyataan direksi

Laporan auditor independen

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Laporan perubahan ekuitas konsolidasian

Laporan arus kas konsolidasian

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian

Halaman

1-2

3

4

5

6

Informasi tambahan

Laporan posisi keuangan (Entitas Induk)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Entitas Induk)

Laporan perubahan ekuitas (Entitas Induk)

Laporan arus kas (Entitas Induk)

Halaman

I

II

II

IV



SURAT PERNYATAAN DIREIGI
TENTA]TG TANGGUilG 

'AWAB 
ATAS

LAPORATT KEUATIIGAN I(ONSOLIDASIAN
UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

PT CITRA PUTRA REATTY TBK

lGmiyang berEanda tangan dibawah ini :

Nama
Alamat
Alamat Domisili
Nrrmnr Talanan

Jabatan

Nama
Alamat
Alamat Domisili
I\lnma; Talamarrvrl rvr r vrvl,vr r

labatan

Ir. Yudha BhaKi
Menara Bidakara ?Lt.!7,ll. Jend. Gatot Subrcto Kav. 71 -73, Jakarta

Jl. Wadasari Mo. 3 Rt.004/002, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangsel
+62 ?! 29059-?70

DireKur Utama

Dodon Tri Koeswardana
Menara Bidakara 2Lt.L7,ll. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 -73, Jakarta
Jl. Dwiiaya lIl22B Rt.00U015, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jaksel
aA? ?1 ?OnAO??n

LJVV JJ 
' 

V

Direktur

Menyatakan bahwa:

1i Bertar€gung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian

Perusahaan;

Z) Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

3) Semua informasi dalarn laporan kzuangan konsolidasian Perusahaan tersehrt,,,tdah dimuat

secara lengkap dan benar dan Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan,tersebut tidak
mengandung informasi ahu fakta material yang tidak benar. dan;${q( :menghilangkan

informasiatau fakta rnaterial. ,, ,

4) Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan, Demikian pernyataan
iai rlilr..al dana+a aahaaa:nrra
,t rr urvug! g9r rlrsl a &*t rqi a atq.

Dodon Tri Koeswardana
DireKur

PT.CITRA PUTRA REALTY
Menara Bidakara 2, Lt. I 7

Jln.Jend. Gatot Subroto, Kav. 7 I -73

Jakarta Selatan I 2780
Telp. +6221 290 69370
Fax. +6221 296 12865

Website. www.cpr:co.id

,[ :afarta, 21 Marct ZAi€ #

Direktur Utama
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LAPOMN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Citra Putra Realty Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Citra Putra Realty Tbk dan entitas anak
terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan konsolidasian
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang
ditentukan perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang

bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut
berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar perikatan audit. Standar tersebut
mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika sefta merencanakan dan melaksanakan audit untuk
memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan
penyajian material.

Suatu audit mencakup pelaksanaan prosedur untuk memperoleh buKi-buKi tentang jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan
auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian,
yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor
mempeftimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan konsolidasian untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, namun tidak
untuk tujuan menyatakan opini atas efeKivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup
pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang
dibuat oleh manajemen, sefta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara
keseluruhan,

Kami yakin bahwa buKi audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu
basis bagi opini audit kami.



Doli, Bambang Sulistiyanto, Dadang & Ali

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar,^dalam semua hal

yang material, posisi keuangan pt iitra Putra Realty Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018

iert6 t<ine5a keuangan dan lrus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada dan untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu

opini atas laporari-keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan

(entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 20L8, serta laporan

la6a rugi dan'penghasilin komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun

yang blrafnir' paia tanggal tersebut, dan informasi tambahan lainnya (secara koleKif disebut sebagai
i'Inf6rmasi Keuangan entftis Indukl, yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan

konsolidasian terlimpir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan

keuangan konsolidasian teriampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Inforrnasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan

secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk

menyusun-lapoian keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek

prosedur audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi

keuangan Entitas Inluk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan

keuanga n konsolida sia n terla m pir secara keseluruha n.

ANTO, DADANG & ALI

21 Maret 2019

Sudirman Simangunsong, MSi, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik AP. 0824



PT CITRA PUTRA REALTY TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1

Catatan 31 Desember 2018 31 Desember 2017
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank 2f,4 27.533.357.337 19.536.039.249
Piutang usaha 2g,5 6.774.011.437 4.972.541.415
Piutang lain-lain 2g,6 103.153.424 415.196.228
Persediaan 2h,7 724.633.427 796.821.235
Uang muka 8 273.098.227 275.833.232
Biaya dibayar dimuka 2i,9 2.188.675.521 2.308.120.038
Jumlah 37.596.929.373 28.304.551.397

ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap 2k,10 526.615.239.985 565.009.324.329
Aset tidak berwujud 11 849.614.181 1.313.432.014
Aset lain - lain 12 754.979.999 750.129.999
Investasi pada entitas asosiasi 2j,13 20.000.000.000 23.400.000.000
Aset pajak tangguhan 2q,29a 22.675.241.165 17.832.983.947
Jumlah 570.895.075.330 608.305.870.289
JUMLAH ASET 608.492.004.703 636.610.421.686

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian



PT CITRA PUTRA REALTY TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian-lanjutan

Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2

Catatan 31 Desember 2018 31 Desember 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha 2o,14 3.700.271.687 6.096.738.526
Utang lain-lain jatuh tempo kurang

dari setahun 15 1.944.790.736 3.641.981.560
Biaya yang masih harus dibayar 16 13.176.492.768 10.139.277.865
Utang pajak 2q,19 3.248.990.600 1.918.387.720
Pendapatan diterima dimuka 2m,18 7.870.816.477 3.926.316.380
Utang bunga jatuh tempo kurang

dari setahun 17 21.810.000.000 44.716.587.879
Utang jangka panjang jatuh tempo

kurang dari satu tahun
Bank 21 4.200.000.000 18.377.414.413

Jumlah 55.951.362.268 88.816.704.343

Liabilitas Jangka Panjang
Utang lain-lain setelah dikurangi jatuh tempo

dalam satu tahun 15 1.099.907.664 -
Utang bunga setelah dikurangi jatuh tempo

dalam satu tahun 17 15.656.587.879 -
Utang jangka panjang setelah dikurangi

jatuh tempo dalam satu tahun
Bank 21 333.899.800.000 330.509.335.616

Utang pihak berelasi 20 63.279.128.068 215.035.996.440
Liabilitas imbalan kerja 2p,30 7.323.903.432 7.721.999.734
Cadangan pemeliharaan perlengkapan,

perabotan dan peralatan 2l,23 11.234.722.933 10.880.085.942
Jumlah 432.494.049.976 564.147.417.732
Jumlah Liabilitas 488.445.412.244 652.964.122.075

EKUITAS
Modal saham-terdiri dari 820.000 saham

untuk 2018 dan 50.000 saham untuk 2017

24 205.000.000.000 50.000.000.000
Tambahan modal disetor 2u,25 133.988.750.000 133.988.750.000
Komponen ekuitas lain 2.109.103.699 670.137.641
Defisit (221.794.476.869) (202.938.801.474)

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk 119.303.376.830 (18.279.913.833)

Kepentingan non-pengendali 22 743.215.629 1.926.213.444
Jumlah Ekuitas 120.046.592.459 (16.353.700.389)

608.492.004.703 636.610.421.686JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Rp.100 per saham, modal disetor 205.000.000 saham
tahun 2018 dan 50.000 saham tahun 2017

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
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Catatan 31 Desember 2018 31 Desember 2017

Pendapatan 2r,26 193.640.184.708 170.630.269.813
Beban pokok pendapatan 2r,27 (107.139.484.090) (101.717.290.857)
Laba kotor 86.500.700.618 68.912.978.956

Beban usaha 2r,28 (82.264.868.936) (75.374.024.529)

Laba (rugi) usaha 4.235.831.682 (6.461.045.573)
Pendapatan (beban) lain-lain

Pendapatan jasa giro dan bunga 28.191.835 63.191.138
Pendapatan jasa manajemen 5.025.000.000 4.322.500.000
Rugi selisih kurs (47.438.015) (59.566.068)
Beban bunga pinjaman (33.333.406.905) (32.933.660.858)
Beban administrasi Bank (474.220.728) (135.323.661)
Lain-lain 239.886.124 142.264.232

Jumlah (28.561.987.689) (28.600.595.217)

Rugi sebelum pajak penghasilan (24.326.156.007) (35.061.640.790)
Pajak penghasilan 2q,29

Pajak tangguhan 5.325.805.128 7.479.640.965

Rugi setelah pajak penghasilan (19.000.350.879) (27.581.999.825)

Penghasilan komprehensif lain
Keuntungan (kerugian) aktuarial 1.934.191.638 217.016.760
Pajak terkait (483.547.910) (54.254.190)

Jumlah 1.450.643.728 162.762.570

Rugi komprehensif lain (17.549.707.151) (27.419.237.255)

Rugi bersih yang dapat di atribusikan
kepada :

Pemilik entitas induk (18.855.675.394) (27.488.110.268)
Kepentingan non-pengendali (144.675.485) (93.889.557)

Jumlah (19.000.350.879) (27.581.999.825)

Rugi komprehensif tahun berjalan
 yang dapat di atribusikan kepada :

Pemilik entitas induk (17.416.709.336) (27.320.717.899)
Kepentingan non-pengendali (132.997.815) (98.519.356)
Jumlah (17.549.707.151) (27.419.237.255)

Rugi per saham dasar 2s,32 (13,66) (54,64)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
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Saldo akhir 31 Desember 2016 50.000.000.000 133.988.750.000 502.745.272 (175.450.691.207) 9.040.804.065 2.024.732.800 11.065.536.865

Penghasilan komprehensif lain 30 - - 167.392.369 - 167.392.369 (4.629.799) 162.762.570

Rugi tahun berjalan - - - (27.488.110.268) (27.488.110.268) (93.889.557) (27.581.999.825)

Saldo akhir 31 Desember 2017 50.000.000.000 133.988.750.000 670.137.641 (202.938.801.475) (18.279.913.834) 1.926.213.444 (16.353.700.390)

Pengaruh pelepasan anak perusahaan - - - - - (1.050.000.000) (1.050.000.000)
Tambahan modal disetor 24 155.000.000.000 - - - 155.000.000.000 - 155.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain 30 - - 1.438.966.058 - 1.438.966.058 11.677.670 1.450.643.728
Rugi tahun berjalan - - - (18.855.675.394) (18.855.675.394) (144.675.485) (19.000.350.879)

Saldo akhir 31 Desember 2018 205.000.000.000 133.988.750.000 2.109.103.699 (221.794.476.869) 119.303.376.830 743.215.629 120.046.592.459

Catatan
Ekuitas yang dapat

diatribusikan ke entitas
induk

Kepentingan non-
pengendali Jumlah ekuitasModal Saham Tambahan modal

disetor lainnya
Komponen ekuitas

lain Defisit

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
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Catatan 31 Desember 2018 31 Desember 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan kas dari pelanggan 15,18,26 195.783.214.783 173.049.090.795
Pembayaran kas kepada pemasok 7,14,27 (37.346.075.008) (34.002.584.735)
Pembayaran untuk beban usaha 28 (45.188.855.623) (39.450.985.934)
Pembayaran kepada karyawan 27,28 (57.750.435.550) (51.508.076.586)
Pembayaran bunga (40.583.406.905) (17.369.743.187)
Penerimaan lainnya 5.737.995.090 4.626.877.691
Pembayaran lainnya (1.275.776.646) (409.465.377)

Arus Kas Bersih yang Diperoleh
 dari Aktivitas Operasi 19.376.660.143 34.935.112.667

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap 10 (3.830.673.653) (2.549.042.518)
Perolehan aset lain-lain (4.850.000) (14.000.000)

Kas Bersih yang Digunakan
untuk Aktivitas Investasi (3.835.523.653) (2.563.042.518)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran utang bank 21 (10.786.950.029) (33.815.742.379)
Penerimaan utang pihak berelasi 20 3.243.131.628 6.207.471.176

Kas Bersih Yang Diperoleh dari
 (Digunakan Untuk)  Aktivitas Pendanaan (7.543.818.401) (27.608.271.203)

Kenaikan Bersih Kas Dan Bank 7.997.318.088 4.763.798.946

Kas dan bank awal tahun 19.536.039.249 14.772.240.301

Kas dan bank akhir tahun 27.533.357.337 19.536.039.249

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
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1. Umum

a. Pendirian dan informasi umum

PT Citra Putra Realty Tbk selanjutnya disebut “Perusahaan” didirikan berdasarkan akta pendirian yang
dinyatakan dalam akta No. 9 tanggal 16 Desember 2009 dari Herlina Pakpahan, S.H., notaris yang
berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan sesuai dengan surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00758.AH.01.01
Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan
terakhir dengan Akta No. 05 tanggal 10 Oktober 2018 oleh Rahayu Ningsih, S.H., notaris yang
berkedudukan di Jakarta dimana para pemegang saham setuju dan memutuskan:
a. Menyetujui perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan Tertutup/Non Publik menjadi

perusahaan Terbuka/Publik.
b. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan

(Initial Public Offering)
c. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan menjadi sebagai berikut :

“Perusahaan bergerak dibidang Real Estate, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”.
d. Merubah nilai Nominal Saham Perusahaan menjadi Rp 100 per lembar saham.
e. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perusahaan dalam jumlah

sebanyak-banyaknya 520.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham untuk
ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering)
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak
terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modan dan Bursa Efek Indonesia.

f. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaan
untuk mengambil bagian terlebih dahulu (Right Of First Refusal) atas saham baru yang
disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

g. Menyetujui Rencana Perusahaan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perusahaan di Bursa
Efek Indonesia.

Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0252420 dan No. AHU-AH.01.03-0252421
tanggal 12 Oktober 2018.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan saat ini terutama bergerak dalam
bidang jasa perhotelan.

Perusahaan saat ini  memiliki The Stones Hotel yang merupakan hotel kelas internasional dengan 380
kamar termasuk 22 suite yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Kuta, Banjar Legian Kelod, Legian, Bali dan
Hotel Clay dengan jumlah kamar 81 yang berlokasi di Jl. Blora Menteng Jakarta.

Hotel The Stones mulai beroperasi secara komersil pada 15 Oktober 2012 dan Hotel Clay mulai
beroperasi secara komersil sejak tahun 2015.

Perusahaan berlokasi di Jakarta dengan alamat Gedung The City Tower Lt. 19, Jl. MH Thamrin No.
81, Menteng, Jakarta Pusat.

Perusahaan saat ini dikendalikan oleh PT Citra Putra Mandiri, selaku pemegang saham dari
Perseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

b. Pencatatan Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan telah menerima Surat Pernyataan Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat No. S-2/D.04/2019
tanggal 11 Januari 2019 untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak
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520.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 180 per
saham. Saham-saham tersebut seluruhnya telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal
18 Januari 2019 (catatan 39)

c. Dewan komisaris, direksi dan karyawan.

Sesuai dengan akta notaris No. 05 tanggal 10 Oktober 2018 oleh Rahayu Ningsih, S.H., notaris yang
berkedudukan di Jakarta, susunan pengurus pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan komisaris
Komisaris utama : Raja Sapta Ervian
Komisaris independen : Raden James Rachmat Subekti

Dewan direksi
Direktur utama : Yudha Bhakti Kresnianto
Direktur : Dodon Tri Koeswardana
Direktur independen : Wenceslao Merino Singzon

Susunan dewan komisaris dan direksi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan komisaris
Komisaris utama : George Toisutta
Komisaris : Hariadi Saptadji

Dewan direksi
Direktur utama : Yudha Bhakti
Direktur : Erwan Dwiyansyah

Perusahaan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No.
55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan pelaksanaan kerja komite
audit dengan susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:

Ketua Komite : Rd James Rachmat Subekti
Anggota Galumbang Christianson Sitinjak
Anggota : Sutia Wijaya

Berdasarkan Surat Keputusan No. No.001/DIR-CPR/X/18 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Struktur
Organisasi Unit Internal Audit Perusahaan, Perusahaan telah membentuk Unit Audit Internal, yang
ditandatangani oleh Direktur Perusahaan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

Perusahaan telah mengangkat Galumbang Christianson Sitinjak sebagai Kepala Unit Audit Internal
Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Berdasarkan Surat Ketetapan No.002/DIR-CPR/X/18 tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan
menetapkan Wenceslao Merino Singzon sebagai Sekretaris Perusahaan, hal ini sesuai dengan
Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan publik.

Jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas Anak (“Grup”) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
masing-masing adalah 291 orang dan 292 orang.

d. Entitas Anak

Perusahaan mempunyai Entitas Anak  yang bergerak dalam bidang perhotelan dan perdagangan.
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Adapun nama Entitas Anak, lokasi usaha, persentase kepemilikan saham dan jumlah aset per tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

31 Desember 31 Desember
2018 2017 2018 2017

PT Citra Putra
Thamrin 2015 Jakarta Perhotelan 90,00 90,00 30.591 32.115

PT Citra Mandiri
Manajemen *)

Belum
operasi Jakarta Manajemen

hotel - 90,00 - 10.000

PT Alam Makmur
Buana **)

Belum
operasi Jakarta Perdagangan - 90,00 - 500

Total Aset
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

31 DesemberNama Mulai
operasi

 Tempat
kedudukan  Jenis usaha

kepemilikan
(%)

* Sesuai dengan Akta No. 13 tanggal 29 Maret 2018 oleh notaris Herliana Pakpahan, S.H, para
pemegang saham setuju dan memutuskan untuk menjual Rp 9.000.000.000 atau 90%
kepemilikan saham di PT Citra Mandiri Manajemen ke PT Citra Putra Mandiri dan Putri Selaras
sehingga investasi saham di entitas anak Perusahaan PT Citra Mandiri Manajemen menjadi
nol. Pertimbangan penjualan tersebut disebabkan belum adanya kegiatan operasional sehingga
tidak ada kontribusi terhadap Perusahaan. Akta penjualan saham tersebut telah mendapat
pengesahan dari Kementerian dan Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0163544 tanggal 25 April 2018.
Jumlah aset pada saat penjualan 10.000.000.000
Jumlah liabilitas pada saat penjualan -
Nilai buku aset dan (liabilitas) bersih 10.000.000.000

Bagian aset bersih yang dijual  90% 9.000.000.000
Harga jual 9.000.000.000
Selisih harga penjualan dengan jumlah

tercatat yang timbul dari transaksi kombinasi
bisnis entitas sepengendali -

** Sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018 oleh notaris Herliana Pakpahan, S.H, para
pemegang saham setuju dan memutuskan untuk menjual Rp 450.000.000 atau 90%
kepemilikan saham di PT Alam Makmur Buana ke PT Citra Putra Mandiri dan Raja Sapta Ervian
sehingga investasi saham di entitas anak Perusahaan PT Alam Makmur Buana menjadi nol.
Pertimbangan penjualan tersebut disebabkan belum adanya kegiatan operasional sehingga tidak ada
kontribusi terhadap Perusahaan. Akta penjualan saham tersebut telah mendapat pengesahan dari
Kementerian dan Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.
AHU-AH.01.03-0163487 tanggal 25 April 2018.
Jumlah aset pada saat penjualan 500.000.000
Jumlah liabilitas pada saat penjualan -
Nilai buku aset dan (liabilitas) bersih 500.000.000

Bagian aset bersih yang dijual  90% 450.000.000
Harga jual 450.000.000
Selisih harga penjualan dengan jumlah

tercatat yang timbul dari transaksi kombinasi
bisnis entitas sepengendali -

PT Citra Putra Thamrin
PT Citra Putra Thamrin (CPT) didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2014 dari Herlina
Pakpahan, S.H., notaris berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU23429.40.10.2014 tanggal 5 September
2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perusahaan PT Citra Putra Thamrin.
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Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar CPT kegiatan utama saat ini adalah bidang jasa perhotelan
dan masih berdasarkan anggaran dasar tersebut CPT juga dapat berusaha dalam bidang konstruksi,
perdagangan, real estate, jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha
lainnya. Perusahaan telah memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2015.

CPT berkedudukan dan berdomisili di Gedung The City Tower Lt. 18 Jl. MH. Thamrin No. 81
Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

PT Citra Mandiri Manajemen

PT Citra Mandiri Manajemen (CMM) didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 29 Nopember 2011
dari Herlina Pakpahan, S.H., notaris berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat
pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01432.AH.01.01.Tahun.2012
tanggal 10 Januari 2011 tentang pengesahan Akta pendirian Perusahaan. Akta tersebut telah
mengalami perubahan, yang terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 7 Januari 2014 dari Herlina
Pakpahan, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakarta, mengenai perubahan susunan anggota
Direksi dan Komisaris perseroan. Akta tersebut telah mendapat keputusan dari Menteri Hukum dan
Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-AH.01.10-05816 tanggal 20 Februari 2014.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan CMM adalah berusaha dalam bidang
Jasa, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
- Jasa pengelolaan hotel meliputi aspek pemasaran, operasional, dan pemeliharaan hotel, baik

berupa lunak maupun piranti keras;
- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan

pajak;
- Jasa pelatihan atau training dibidang Sumber Daya Manusia;
- Jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, marketing, Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia;
- Konsultasi dibidang manajemen Sumber Daya Manusia/jasa konsultasi bidang manajemen untuk

pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Tenaga Kerja dan alih teknologi serta kegiatan usaha
lainnya yang terkait;

- Jasa pendidikan non formal, kursus, pelatihan dan keterampilan serta pendidikan lainnya, serta
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan terkait;

- Melakukan rekruting dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan kelapangan kerja industri atau
perkantoran;

- Konsultasi dibidang bisnis, manajemen dan administrasi, antara lain meliputi pengelolaan
manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional,
perencanaan, pengawasan evaluasi dan strategi pembangunan bisnis dan investasi, analisa dan
study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait;

- Konsultasi bidang restoran dan makanan minuman serta kegiatan penunjangnya;
- Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan

berikat/pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan
berikat, pengelolaan parkir dan keamanan (satpam) serta bidang terkait.

CMM berkedudukan dan berdomisili di The City Tower Lt. 19 Jl. Thamrin N0. 81 Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

PT Alam Makmur Buana

PT Alam Makmur Buana (“AMB”) didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 5 April 2011 dari
Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat
pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-18783.AH.01.01 tanggal 14 April
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2011 tentang pengesahan Akta pendirian Perusahaan. Akta tersebut telah mengalami perubahan
dengan Akta nomor 03 tanggal 9 Mei 2012 dari Herlina Pakpahan SH., notaris yang berkedudukan di
Jakarta mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan. Akta tersebut telah
mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :
AHU-AH.01.10-19431 tanggal 30 Mei 2012.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan AMB adalah berusaha dalam bidang
perdagangan, pembangunan, real estate, perindustrian, percetakan, pertanian, jasa dan angkutan.

AMB berkedudukan dan berdomisili di The City Tower Lt. 19 Jl. Thamrin No. 81 Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan penting.

Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan, yang mempengaruhi penentuan
posisi keuangan dan hasil usahanya, dijelaskan di bawah ini.

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan
mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah
mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk
membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang
kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan
estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di
Catatan 3.

Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Perusahaan
memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui
kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang
saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perusahaan
mengendalikan entitas lain. Perusahaan juga menilai keberadaan pengendalian ketika Perusahaan
tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan
operasional secara de-facto. Pengendalian de-facto dapat timbul ketika jumlah hak suara yang
dimiliki Perusahaan, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara
pemegang saham lain memberikan Perusahaan kemampuan untuk mengendalikan kebijakan
keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya.
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c. Prinsip konsolidasian

Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali

Perusahaan melakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali sebagai transaksi dengan
pemilik ekuitas Perusahaan. Untuk pembelian dari kepentingan non-pengendali, selisih antara
imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat
pada ekuitas. Keuntungan dan kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada
ekuitas.

Ketika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang
masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat
diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang
tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang
sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat
seolah-olah Perusahaan telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah
yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi pada laporan laba rugi
komprehensif.

Prinsip konsolidasian

Sesuai dengan PSAK No. 65 mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasi”, definisi Entitas Anak adalah
semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh
hal berikut ini:
i Kekuasaan atas Entitas Anak;
ii Ekposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
iii Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah

imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan investee jika fakta dan keadaan
mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Ketika
hak suara Entitas atas investee kurang dari mayoritas, Entitas memiliki kekuasaan atas investee
ketika hak suara-nya secara sepihak mempunyai kemampuan praktikal dalam mengarahkan
kegiatan relevan dari investee. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan
dalam menilai apakah hak, suara Entitas atas investee cukup untuk memberinya wewenang,
termasuk:
a. Ukuran kepemilikan hak suara Entitas sehubungan dengan ukuran dan sebaran pemegang suara

lainnya;
b. Hak suara potensial yang dimiliki oleh Entitas, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya;
c. Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya; dan
d. Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Entitas memiliki atau tidak

memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada, saat keputusan harus diambil,
termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan
berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak
dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya
pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi,
terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.
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Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik
Entitas Induk dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan
non-pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan
Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak.
Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas dan
Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

d. Transaksi dan saldo mata uang asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan
ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama
periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya
transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan
untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang
timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut:
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Dolar Amerika Serikat (USD) 14.481 13.548

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

(i) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (a)
mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan
Perusahaan; (b) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan
atas Perusahaan; atau (c) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;

(ii) Suatu pihak adalah perusahaan asosiasi Perusahaan;
(iii) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana Perusahaan sebagai venturer;
(iv) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan;
(v) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (i) atau (iv);
(vi) Suatu pihak adalah Perusahaan yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi

signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa perusahaan, langsung
maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (iv) atau (v); atau

(vii) Suatu pihak adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan.

Syarat dan kondisi dengan pihak berelasi kecuali transaksi piutang lain-lain dengan karyawan, memiliki
syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam
transaksi yang wajar dan untuk utang pihak berelasi terdapat perlakuan yang tidak sama dengan
pihak ketiga yaitu utang yang dikenakan bunga.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan.

f. Kas dan bank

Untuk tujuan penyajian arus kas terdiri dari kas dan bank yang mana tidak dijaminkan serta tidak
dibatasi pencairannya.

g. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penyerahan jasa atau penjualan
makanan dan minuman dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam
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waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang
diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur
pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak
pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

h. Persediaan dan penyisihan persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih
rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah
estimasi harga jual di dalam kegiatan usaha biasa dikurangi beban-beban penjualan variabel.

Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dilakukan dengan
mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih persediaan berdasarkan hasil penelaahan
terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

Barang dan perlengkapan hotel terdiri dari makanan, minuman, perlengkapan teknik dan
perlengkapan hotel. Persediaan tersebut dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya
perolehan, yang ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata atau nilai realisasi bersih.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat ekonomi masing-masing biaya dengan
menggunakan metode garis lurus.

j. Investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama

Entitas Asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan
pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Ventura Bersama adalah
suatu entitas dimana Grup memiliki pengendalian bersama dengan satu venturer atau lebih. Entitas
Asosiasi dan Ventura Bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat
atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Grup atas Entitas
Asosiasi termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada Entitas Asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh
signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada
pendapatan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi
penurunan nilai pada investasi pada Entitas Asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya
penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada
Grup asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian atas hasil bersih Entitas Asosiasi dan
Ventura Bersama” di laporan laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali
transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi
Entitas Asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang
diterapkan oleh Grup.

Pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau Ventura Bersama tergantung atas
hak dan kewajiban kontraktual yang dimiliki setiap investor, dibanding bentuk legal suatu perikatan
bersama. Operasi bersama timbul dimana para investor mempunyai hak atas aset dan kewajiban atas
liabilitas dari sebuah pengaturan. Operator mencatat kepemilikannya atas aset, liabilitas, pendapatan,
dan beban.
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Ventura Bersama timbul dimana para investor memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama.
Ventura Bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Konsolidasi proporsional tidak
diijinkan.

Bagian Grup atas laba atau rugi Entitas Asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan
bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain-lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan
komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan
diterima dari Entitas Asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Grup
atas kerugian Entitas Asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada Entitas Asosiasi,
termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup
memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama Entitas Asosiasi.

Kerugian yang melebihi nilai tercatat investasi tidak diakui, kecuali bila Grup mempunyai komitmen
untuk memberikan bantuan keuangan atau menjamin kewajiban Entitas Asosiasi.

Laba dan rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan Entitas Asosiasi diakui
dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam Entitas Asosiasi.

Dalam akuntansi metode ekuitas, kepentingan dalam Ventura Bersama diakui pada biaya perolehan
dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian Grup atas rugi dalam Ventura Bersama-sama
dengan atau melebihi kepentingannya dalam Ventura Bersama (dimana termasuk kepentingan jangka
panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam Ventura Bersama),
Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan
pembayaran atas nama Ventura Bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan Ventura Bersama dieliminasi
sebesar kepentingan Grup dalam Ventura Bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi
kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan
akuntansi Ventura Bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan
yang diterapkan oleh Grup.

k. Aset tetap

Grup menggunakan metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, setelah pengakuan
awal, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan
nilai. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran
masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Taksiran masa manfaat ekonomis untuk
masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

Tahun Persentase
Bangunan 20 5%
Perabot dan perlengkapan 4-8 25% - 12,5%
Inventaris kantor 8 25%
Kendaraan 8 12,5%
Perangkat lunak akuntansi 8 12,5%
Mesin dan peralatan 4-8 25% - 12,5%

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Umur ekonomis hak guna usaha, hak
guna bangunan dan hak pakai, tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti bahwa perpanjangan hak
kemungkinan besar tidak dapat diperoleh. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah
diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya
perpanjangan atas hak, diakui sebagai aset lain-lain dan amortisasi selama masa manfaat hak yang
diperoleh atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain saat terjadinya biaya-biaya tersebut.
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Entitas melakukan evaluasi atas penurunan nilai aset tetap apabila terdapat peristiwa atau keadaan
yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tersebut kemungkinan tidak dapat dipulihkan.
Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi jumlah terpulihkan, nilai aset tersebut diturunkan
menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai
wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan
aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang
terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang
bersangkutan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di reviu setiap akhir tahun dan pengaruh
dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya-biaya yang terjadi selama masa
pembangunan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

l. Penyisihan penggantian peralatan operasi hotel

Penyisihan penggantian peralatan operasi hotel ditetapkan dengan membebankan persentase tertentu
atas pendapatan kamar, makanan dan minuman pada operasi periode berjalan. Realisasi pembelian
dikurangkan pada akun penyisihan tersebut dan pada akhir periode akun penyisihan dikoreksi untuk
mencerminkan beban sebenarnya selama tahun yang bersangkutan.

m. Pendapatan diterima dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, uang muka penjualan yang diklasifikasikan sebagai
liabilitas jangka pendek merupakan uang muka tamu atau agen travel.

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan Perusahaan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk
menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka nilai
terpulihkan aset tersebut diestimasi.

Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Unit
penghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas yang
sebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar
dikurangi dengan biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan
didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang
mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan
untuk indikasi apakah rugi penurunan nilai telah berkurang atau tidak ada lagi. Rugi penurunan nilai
dipulihkan jika terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan.
Rugi penurunan nilai dipulihkan sebatas nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi
depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dalam
kegiatan usaha dari pemasok.

p. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
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Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak terdiskonto sebagai liabilitas pada
laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam
laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa
pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat
pensiun yang dihitung menggunakan metode Projected Unit Credit. Pengukuran kembali liabilitas
imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada
periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba.
Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

q. Pajak penghasilan

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung
berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul
dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada
tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi
fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan ditinjau kembali pada setiap
tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak
tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat
dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku
ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang
telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak
yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak
kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh
otoritas perpajakan yang sama.

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan
jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan.
Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau dapat diterima, tidak termasuk
diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Pendapatan dari penjualan dan jasa hotel diakui pada saat jasa dan barang diberikan kepada tamu
hotel. Pendapatan kamar diakui pada saat tamu hotel menempati kamar sedangkan pendapatan
lainnya diakui pada saat barang atau jasa diberikan kepada tamu hotel.

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual). Beban bunga dari instrumen keuangan diakui
dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.
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s. Laba per saham

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 “Laba per Saham”. Informasi segmen disusun sesuai dengan
kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laba per saham
dasar dihitung dengan membagi jumlah laba tahun yang berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang
saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

t. Informasi segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara
regular ditelaah oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya
dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban
(termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang
sama);

- Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk
membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai
kinerjanya; dan

- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya
dan penillaian kinerja terfokus pada kategori dari setiap bisnis.

u. Aset dan liabilitas pengampunan pajak

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk entitas yang mengakui aset dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan pajak berdasarkan Surat
Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta (SPHPP) atau Surat Keterangan
Pengampunan Pajak/Surat Keterangan (SKPP).

Pilihan akuntansi alternatif adalah:

- Menggunakan standar yang berlaku yang sudah ada dalam Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia ("PSAK") (Pendekatan Umum) sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 6 dari PSAK No.
70; atau

- Menggunakan ketentuan-ketentuan khusus dalam paragraf 10-23 dari PSAK No. 70 (Pendekatan
Opsional).

Pada awalnya entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan
pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor (APIC). Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai
laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba kemudian.

Entitas mengakui uang tebusan (uang yang dibayar sesuai dengan UU Pengampunan Pajak) dalam
laba rugi pada periode SKPP diterima.

Entitas melakukan penyesuaian atas saldo tagihan (klaim), aset pajak tangguhan dan provisi dalam
laba rugi pada periode SKPP diterima sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak
yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas
akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan PSAK ini.

Pendekatan umum

Pengakuan dan pengukuran

Entitas mengakui dan mengukur, baik pada pengukuran awal maupun pengukuran setelah
pengukuran awal serta penghentian pengakuan dan penyajian atas aset dan liabilitas pengampunan
pajak, jika pengakuan aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh Standar Akuntansi keuangan (SAK)
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yang relevan dan pengukuran, penghentian dan penyajian mengikuti masing-masing SAK terkait yang
relevan.

Pada pendekatan ini, ketentuan dalam paragraph 41-53 dari PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” harus diterapkan.
Pengakuan

Kriteria pengakuan sesuai dengan yang ada pada standar akuntansi harus diterapkan pada aset dan
liabilitas pengampunan pajak dengan cara yang serupa dengan Pendekatan Umum. Pendekatan ini
memberikan pengecualian spesifik, alternatif, dan persyaratan tertentu dalam hal pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam
paragraf 10-23 pada PSAK No. 70.

Pengukuran awal

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak, jumlah yang
dilaporkan pada SPHPP atau SKPP dan merupakan biaya perolehan awal (deemed cost).

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar biaya kontraktual untuk menyerahkan kas dan setara kas
untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Pengukuran kembali setelah pengakuan awal

Entitas dapat, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan
pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tanggal SKPP.
Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal SKPP dengan biaya perolehan aset dan
liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal
disetor. Nilai pengukuran kembali tersebut menjadi dasar baru bagi entitas dalam menerapkan
ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal.

Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan pajak ini mengakibatkan entitas memperoleh
pengendalian atas investee sesuai dengan PSAK No. 65, “Laporan Keuangan konsolidasian”, entitas
disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal SKPP,
selama periode pengukuran kembali yaitu dimulai setelah tanggal SKPP sampai dengan tanggal 31
Desember 2017. Entitas menerapkan prosedur konsolidasi sesuai dengan PSAK No. 65 sejak
dilakukannya pengukuran kembali. Sejak tanggal SKPP sampai dengan pengukuran kembali dilakukan,
entitas disyaratkan untuk mengukur investasi dalam entitas anak dengan menggunakan metode biaya.

Dalam hal investee bukan merupakan entitas sepengandali maka entitas menerapkan ketentuan
pengukuran dalam PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis” pada tanggal SKPP.

Jika investee merupakan entitas sepengendali maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam
PSAK No. 38, “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” pada tanggal SKPP.

Penghentian pengakuan

Aset dan liabilitas pengampunan pajak dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan dalam
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika tidak menerapkan pengukuran kembali, disajikan secara
terpisah dari aset dan liabilitas lainnya (baris yang berbeda dengan akun aset dan liabilitas lain) dalam
laporan posisi keuangan.

Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang
sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka entitas dapat menyajikan secara
terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas pengampunan pajak jangka
pendek dan jangka panjang, jika, dan hanya jika, entitas memiliki informasi yang memadai untuk
melakukan pemisahan klasifikasi tersebut. Jika dasar pemilihan klasifikasi tersebut bersifat arbitrer,
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maka entitas menyajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang dalam
laporan posisi keuangan.

Jika Entitas menerapkan pengukuran kembali baik pengukuran kembali opsional maupun pengukuran
kembali mandatory, maka entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak yang
sebelumnya disajikan secara terpisah, kedalam pos aset dan liabilitas serupa. Entitas menyajikan
kembali laporan keuangan periode terdekat sebelumnya, hanya jika laporan keuangan tersebut adalah
setelah tanggal Surat Keterangan.

Entitas tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Pada pendekatan opsional ini, penerapan ketentuan dalam PSAK No. 70 diterapkan secara prospektif
dan penyajian kembali laporan keuangan untuk periode sebelumnya tidak diperlukan.

Entitas telah memilih pendekatan opsional dan tidak mengukur kembali aset dan liabilitas
pengampunan pajak dan meyimpulkan tidak adanya perolehan pengendalian atas investee, kombinasi
bisnis ataupun kombinasi bisnis entitas sepengendali yang timbul dari pengampunan pajak.

v. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai berikut:

Aset keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (i).aset keuangan yang diukur pada ni lai
wajar melalui  laba atau rugi (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki
hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari
tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut
pada saat awal pengakuannya.

 Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah aset keuangan yang
ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika
diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti
mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai
aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Pada
tanggal laporan, Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau
rugi.

 Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran
tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan
awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi
dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku
bunga efektif.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang adalah kas dan
setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

 Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran
tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai
intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laporan laba rugi;

b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
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c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada tanggal laporan, Grup tidak memiliki investasi yang dimiliki hingga jatuh temponya.

 Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang
ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan
likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai
pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki
hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada pendapatan
komprehensif lainnya kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan
metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui sebagai laba
atau rugi.

Pada tanggal laporan, Grup tidak memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, dievaluasi
terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya
bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah
pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi
arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

 Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
 Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau

bunga; atau
 Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan

reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara
individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup
atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang
dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau
lokal yang berkorelasi dengan kegagalan pembayaran atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian
penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi
arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset
keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi melalui penggunaan cadangan penurunan nilai dan
jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Jika pada periode berikutnya, jumlah
kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada
peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan sepanjang
pemulihan tersebut tidak mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan
diamortisasi pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan sebagai laba atau
rugi.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian
kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas tersedia untuk dijual, jika, pada periode berikutnya, jumlah
penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa
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yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui
dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan
nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai
dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara
langsung ke ekuitas.

Reklasifikasi aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki
untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya
terbatas pada instrumen hutang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal
reklasifikasi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba atau rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan
diamortisasi.

 Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah liabilitas
keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai
diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat
dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif
diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen
lindung nilai.

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

 Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan diamortisasi adalah utang bank, utang usaha, utang lain-lain, dan biaya akrual.

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang
berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer
seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat
kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan
berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus
dibayar.

Jika Grup memiliki secara subtansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang
ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar
pinjaman yang diperoleh.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk
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melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan
secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan
diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama
periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan
estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan
dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku
bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen
keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai
tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen
keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba atau rugi.

w. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi
mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian),
jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode
pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non penyesuaian), apabila jumlahnya
material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

x. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
(DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah
ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah
menjadi efektif.

- Amandemen PSAK 2, “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”, berlaku efektif
1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari
aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

- Amandemen PSAK 13 – Properti Investasi: Pengalihan Properti Investasi, berlaku efektif 1 Januari
2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan aset mencakup penilaian
atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi.

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif
1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk
mengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.

- Amandemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi
yang Belum Direalisasi”, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia
sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas
kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas
melebihi jumlah tercatatnya.
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- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, berlaku efektif
1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa Persyaratan pengungkapan dalam PSAK 67, selain yang
dideskripsikan dalam paragraf PP10-PP16 juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas
yang diklasifikasikan sesuai PSAK 58.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan
penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari
arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk
penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh
pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko
entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan
pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1
Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint
project yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting
Standards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan,
sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73 : Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan
dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak
dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa
dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset
hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam
pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset
pendasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.

- ISAK 33 – Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan
penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang
digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah
menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam
tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Perusahaan diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam
“Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Perusahaan atau mungkin akan
mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi
dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

3. Penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2, pada
laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset
dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan
pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan
dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang
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dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan signifikan dalam Penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan
signifikan yang memiliki dampak material pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada
tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material
terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaan
mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi
yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi
pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan
tersebut terjadi.

- Nilai wajar aset

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran
masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat ekonomis tersebut adalah umur yang secara umum
diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian
dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan
karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

- Estimasi umur manfaat aset tetap

Perusahaan memperkirakan masa manfaat aset tetapnya berdasarkan perkiraan penggunaan yang
diharapkan dan penilaian aset kolektif praktek perindustrian, teknik evaluasi internal dan pengalaman
dengan penggunaan aset serupa.

Perkiraan masa manfaat dikaji setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika perkiraan berbeda dari
perkiraan sebelumnya yang disebabkan kerusakan fisik dan keausan, keusangan teknis atau komersial
dan hukum pembatasan lain dalam penggunaan aset.

Tidak ada perubahan masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

- Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan
penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar
ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat
berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar
aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi
Perusahaan.

- Imbalan kerja jangka panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh
aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat
diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas
bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang
pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan dibukukan pada penghasilan komprehensif lain
dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan
liabilitas yang pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi
yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikin perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau
perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas
imbalan kerja jangka panjang.
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4. Kas dan bank

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Kas 138.932.428 173.368.684
Bank

Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 6.701.440.579 4.190.711.834
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) 20.525.571.360 13.910.383.218
PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) 4.205.008 10.945.184
PT Bank Mandiri Tbk (Persero) 28.315.893 7.325.899
PT Bank Bukopin Tbk 4.098.403 10.093.364
PT Bank CIMB Niaga Tbk 8.727.084 90.647.441

US Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) 122.066.583 1.142.563.625

Jumlah 27.533.357.337 19.536.039.249

Suku bunga jasa giro per bulan yang berlaku selama periode berjalan adalah berkisar 0,25%-0,5%.
Seluruh rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.

5. Piutang usaha

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Pihak ketiga:
Guest ledger 3.137.216.247 2.057.357.241
City ledger 3.732.232.815 2.714.891.992
Lain-lain 2.700.000 365.825.247
Jumlah 6.872.149.062 5.138.074.480
Dikurangi: Penyisihan

penurunan piutang (98.137.625) (165.533.065)
Jumlah piutang usaha bersih 6.774.011.437 4.972.541.415

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Berdasarkan umur (hari)
Belum jatuh tempo -
Lewat jatuh tempo

Kurang dari 30 hari 5.343.025.996 4.556.026.796
31- 60 hari 1.360.631.651 364.561.391
61-90 hari 70.353.790 51.953.228
Lebih dari 90 hari 98.137.625 165.533.065

Sub jumlah 6.872.149.062 5.138.074.480
Cadangan kerugian penurunan nilai (98.137.625) (165.533.065)
Jumlah 6.774.011.437 4.972.541.415

Seluruh piutang usaha di denominasi dalam mata uang rupiah. Perusahaan dan entitas anak mengakui
cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan atas piutang masing-masing dan kolektif
pelanggan.
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Mutasi cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Saldo awal 165.533.065 278.837.716
Kerugian penurunan nilai piutang - -
Jumlah yang dihapus selama tahun

berjalan atas piutang tak tertagih - -
Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang (67.395.440) (113.304.651)

Saldo akhir 98.137.625 165.533.065

Berdasarkan penelaahan akan status dan kualitas kredit dari piutang, manajemen berpendapat bahwa
cadangan penurunan nilai memadai untuk menutup kerugian atas piutang usaha tidak tertagih. Namun
demikian manajemen tetap berupaya melakukan penagihan atas piutang tersebut dan saat ini
sebagian sudah diselesaikan.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Piutang berasal dari pemesanan hotel dengan city ledger
(Pemesanan dan pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga seperti agen wisata, perusahaan dan agen
perjalanan).

Pertimbangan dibentuknya cadangan penurunan nilai piutang karena terdapat potensi resiko atas
kolektibilitas (ketertagihan) piutang usaha.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas
piutang tersebut di atas.

6. Piutang lain-lain
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Pihak ketiga:
Karyawan 103.153.424 415.196.228

Jumlah 103.153.424 415.196.228

Piutang  karyawan merupakan keperluan operasional sehingga tidak dikenakan suku bunga dan tanpa jaminan.

7. Persediaan

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Persediaan makanan 200.184.574 379.535.228
Persediaan minuman 524.448.853 417.286.007
Jumlah 724.633.427 796.821.235

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai sehingga manajemen tidak
melakukan penyisihan penurunan nilai.

Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan. Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko
kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.
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8. Uang muka

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Uang muka ke pemasok 273.098.227 275.833.232

Jumlah 273.098.227 275.833.232

Akun ini merupakan uang muka ke pemasok untuk pengadaan makanan, minuman dan kebutuhan hotel
lainnya.

9. Biaya dibayar dimuka

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Asuransi 1.585.932.244 1.610.455.783
Perijinan - 288.165.952
Sewa 335.281.667 290.553.733
Pelatihan 57.520.833 112.021.202
Pemasaran 53.075.334 -
Lain-lain 156.865.443 6.923.369

Jumlah 2.188.675.521 2.308.120.038

10. Aset tetap

Pemilikan langsung : 01 Januari 2018 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2018

Tanah 12.400.000.000 - - 12.400.000.000
Tanah-Pengampunan pajak 130.543.750.000 - - 130.543.750.000
Bangunan 477.019.145.122 147.055.500 - 477.166.200.622
Kendaraan-Pengampunan

Pajak 3.445.000.000 - - 3.445.000.000
Kendaraan 12.596.050.000 - - 12.596.050.000
Inventaris kantor 5.617.126.496 16.985.000 - 5.634.111.497
Perabot dan perlengkapan 142.368.835.484 5.849.148.481 - 148.217.983.965
Mesin dan peralatan 19.348.911.940 10.400.000 - 19.359.311.940

Jumlah 803.338.819.043 6.023.588.981 - 809.362.408.024

Akumulasi penyusutan :
Bangunan 117.556.725.486 23.852.182.717 - 141.408.908.203
Kendaraan 10.343.152.605 1.908.881.254 - 12.252.033.859
Inventaris kantor 4.103.019.835 612.187.704 - 4.715.207.539
Perabot dan perlengkapan 95.282.987.134 15.625.807.657 - 110.908.794.791
Mesin dan peralatan 11.043.609.654 2.418.613.994 - 13.462.223.648

Jumlah 238.329.494.713 44.417.673.325 - 282.747.168.038
Nilai buku 565.009.324.330 526.615.239.985

31 Desember 2018
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Pemilikan langsung : 01 Januari 2017 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2017

Tanah 12.400.000.000 - - 12.400.000.000
Tanah-Pengampunan pajak 130.543.750.000 - - 130.543.750.000
Bangunan 476.974.355.122 44.790.000 - 477.019.145.122
Kendaraan-Pengampunan

Pajak 3.445.000.000 - - 3.445.000.000
Kendaraan 12.596.050.000 - - 12.596.050.000
Inventaris kantor 5.607.341.496 9.785.000 - 5.617.126.496
Perabot dan perlengkapan 139.888.517.966 2.480.317.518 - 142.368.835.484
Mesin dan peralatan 19.334.761.940 14.150.000 - 19.348.911.940

Jumlah 800.789.776.525 2.549.042.518 - 803.338.819.043

Akumulasi penyusutan :
Bangunan 93.705.768.231 23.850.957.256 - 117.556.725.486
Kendaraan 8.338.021.355 2.005.131.250 - 10.343.152.605
Inventaris kantor 3.484.104.976 618.914.859 - 4.103.019.835
Perabot dan perlengkapan 80.261.318.042 15.021.669.091 - 95.282.987.133
Mesin dan peralatan 8.626.764.413 2.416.845.241 - 11.043.609.654

Jumlah 194.415.977.016 43.913.517.697 - 238.329.494.713
Nilai buku 606.373.799.509 565.009.324.329

31 Desember 2017

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Beban pokok 43.799.448.310 43.294.602.838
beban usaha 618.225.015 618.914.859

Jumlah 44.417.673.325 43.913.517.697

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun masing-masing jenis aset tetap pada akhir tahun, manajemen
Perusahaan berpendapat tidak terjadi penurunan nilai aset tetap Perusahaan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan yang dihentikan dari penggunaan aktif serta
yang tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada PT
Asuransi Sinar Mas terhadap risiko kebakaran, sabotase, terorisme dan risiko lainnya dengan jumlah
pertanggungan masing-masing sebesar Rp 698 milyar dan Rp 698 milyar. Manajemen berpendapat bahwa
nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang
dipertanggungkan.

Pada tahun 2016, penambahan Aset tetap dalam rangka pengampunan pajak adalah sebesar
Rp 133.988.750.000 (catatan 25). Sesuai dengan undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang
pengampunan pajak dan berdasarkan surat ketetapan pengampunan pajak No. KET-
7270/PP/WPJ.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016 saldo aset tersebut dicatat pada akun Aset tetap pada
laporan posisi keuangan.
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11. Aset tak berwujud

Pemilikan langsung : 01 Januari 2018 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2018

Software 3.710.542.876 - - 3.710.542.876
Jumlah 3.710.542.876 - - 3.710.542.876

Akumulasi amortisasi :
Software 2.397.110.862 463.817.833 - 2.860.928.695
Jumlah 2.397.110.862 463.817.833 - 2.860.928.695
Nilai buku 1.313.432.014 849.614.181

31 Desember 2018

Pemilikan langsung : 01 Januari 2017 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2017

Software 3.710.542.876 - - 3.710.542.876
Jumlah 3.710.542.876 - - 3.710.542.876

Akumulasi amortisasi :
Software 1.933.293.030 463.817.833 - 2.397.110.862
Jumlah 1.933.293.029 463.817.833 - 2.397.110.862
Nilai buku 1.777.249.847 1.313.432.014

31 Desember 2017

Aset tak berwujud merupakan software untuk akuntansi dan administrasi hotel dalam rangka menunjang
operasional hotel. Software tersebut diamortisasi selama 8 tahun.
Beban amortisasi dialokasikan sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Beban usaha 463.817.833 463.817.833

12. Aset lain - lain

Aset lain-lain adalah jaminan, sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 736.129.999 736.129.999
Lain-lain 18.850.000 14.000.000

Jumlah 754.979.999 750.129.999

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) No.424.K/DIR/2013 tanggal
31 Mei 2013, bahwa pelanggan reguler memberikan uang jaminan langganan ke PLN.
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13. Investasi pada entitas asosiasi

Investasi saham pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Metode ekuitas
PT Citra Tanjung Bunga Jakarta 20% - 2.400.000.000
PT Bangun Mandiri Cemerlang Jakarta 40% 20.000.000.000 20.000.000.000

Metode harga perolehan
PT Citra Putra Properti Jakarta 10% - 1.000.000.000

Jumlah 20.000.000.000 23.400.000.000

Entitas asosiasi
Tempat

kedudukan
Persentase
kepemilikan

31 Desember 201731 Desember 2018

Jumlah kepemilikan saham

Mutasi investasi dengan metode ekuitas:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

PT Citra Tanjung Bunga
Saldo awal - 2.400.000.000
Bagian laba bersih entitas asosiasi - -
Deviden yang diterima - -

Saldo akhir - 2.400.000.000

PT Bangun Mandiri Cemerlang
Saldo awal 20.000.000.000 20.000.000.000
Bagian laba bersih entitas asosiasi - -
Deviden yang diterima - -

Saldo akhir 20.000.000.000 20.000.000.000

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi diatas adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Jumlah aset 201.517.896.792 201.517.896.792
Jumlah liabilitas 129.517.896.792 129.517.896.792

Aset bersih 72.000.000.000 72.000.000.000

Jumlah pendapatan tahun berjalan - -

Laba bersih tahun berjalan - -

PT Citra Putra Properti

Sesuai dengan Akta No. 15 tanggal 26 Februari 2018 oleh notaris Herliana Pakpahan, S.H, para
pemegang saham setuju dan memutuskan membubarkan atau melikuidasi PT Citra Putra Properti karena
perusahaan tersebut belum pernah beroperasi, tidak pernah melakukan kegiatan dan pengikatan dengan
pihak ketiga, sejak Perseroan didirikan sampai dengan saat ditandatanganinya Akta pembubaran
tersebut. Perusahaan tersebut belum mempunyai legalitas lainnya seperti Domisili, Nomor Pokok Wajib
Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Sehingga investasi saham di entitas
asosiasi perusahaan PT Citra Putra Properti menjadi nol. Akta pembubaran tersebut telah mendapat
pengesahan dari Kementerian dan Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. AHU-AH.01.10-0004433 tanggal 5 Maret 2018.
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PT Citra Tanjung Bunga

Sesuai dengan Akta No. 16 tanggal 26 Februari 2018 oleh notaris Herliana Pakpahan, S.H, para
pemegang saham setuju dan memutuskan membubarkan atau melikuidasi PT Citra Tanjung Bunga
karena perusahaan tersebut belum pernah beroperasi, tidak pernah melakukan kegiatan dan pengikatan
dengan pihak ketiga, sejak Perseroan didirikan sampai dengan saat ditandatanganinya Akta pembubaran
tersebut. Perusahaan tersebut belum juga mempunyai legalitas lainnya seperti Domisili, Nomor Pokok
Wajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Sehingga investasi saham di
entitas aosiasi perusahaan PT Citra Tanjung Bunga menjadi nol. Akta penjualan saham tersebut telah
mendapat pengesahan dari Kementerian dan Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. AHU-AH.01.10-0004434 tanggal 5 Maret 2018.

PT Bangun Mandiri Cemerlang

PT Bangun Mandiri Cemerlang (“BMC”) didirikan berdasarkan Akta No. 42 tanggal  18 September 2014
dari Muchlis Patahna, S.H., Mkn., notaris berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat
pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan Menteri
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-31450.40.10.2014 tanggal
27 Oktober 2014 tentang pengesahan akta pendirian Perusahaan.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan BMC adalah berusaha dalam bidang
pembangunan, perdagangan dan jasa.

BMC berkedudukan dan berdomisili di The City Tower Lt. 19 Jl. Thamrin No. 81 Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

Sampai dengan saat ini BMC belum melakukan kegiatan operasional.

Tidak terdapat liabilitas kontijensi yang akan terjadi di masa yang akan datang atas entitas asosiasi.

14. Utang Usaha
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Aishwara 165.947.100 83.179.650
Dwi Jaya 162.328.000 274.662.773
PT Angkasa Winata Asia 136.481.100 -
CV Sinar Dewata Abadi 127.641.050 -
PT Sukanda Djaya 124.094.290 -
PT Indoguna Utama 122.409.508 -
Siap Bali 120.062.000 91.931.000
Budi Jaya 109.980.700 111.364.650
UD Rasini 108.844.258 -
Dineta Jaya 98.895.106 123.998.384
PT Citas Otis Elevator 90.200.000 115.618.374
UD Artha Putra Makmur 76.307.000 -
Tiga Mutiara 69.620.000 -
PT Langgeng Makmur Kencana 68.182.000 -
PT Liqtro Sanur Bali 67.973.800 -
Anugrah Agung 52.708.500 50.967.000
Angkasa Winata Asia - 370.612.700
Wika Mitra Suplier - 243.175.450
Indoguna Utama - 166.000.700
Sales & Marketing - 159.456.982
Sinar Dewata Abadi - 146.361.150
Toko SS Paramesti - 138.783.700
Artha Putra Makmur - 138.568.000
General Manager - 134.687.165
Balimoon Indonesia - 127.235.000
PT Puri Pangan Sejati - 118.048.900
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CV Sumber Jaya - 112.302.000
CV Istana Indah Wine - 109.540.978
PT Puri Pangan Utama - 108.921.390
PT Karunia Megah Boga Perkasa - 107.782.800
Wonderful Indah Jaya - 100.673.980
Sukanda Djaya - 97.179.479
Classic Fine Foods - 96.300.202
Alamboga Internusa - 92.582.855
Kakul Entertainment - 80.660.000
Liqtro Sanur Bali - 75.936.500
PT Anugrahkarya Megah - 74.615.000
CV Cipta Mandiri Jaya - 73.273.200
UD Mertha Sari - 71.203.500
Barindo Persada - 65.791.950
Bhineka Jaya - 64.493.000
Pelangi - 62.541.920
Praja Bali Transportasi - 59.208.224
UD.Artha Sari - 50.269.250
Lain-lain (dibawah Rp 50.000.000) 1.998.597.275 1.998.810.720
Jumlah 3.700.271.687 6.096.738.526

Rincian utang berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Berdasarkan umur (hari)
Belum jatuh tempo - -
Lewat jatuh tempo

Kurang dari 30 hari 2.331.171.163 3.948.272.499
31- 60 hari 962.070.639 1.518.197.978
61-90 hari 333.024.452 510.779.029
Lebih dari 90 hari 74.005.434 119.489.020

Jumlah 3.700.271.687 6.096.738.526

Seluruh utang usaha merupakan utang kepada pihak ketiga serta di denominasi dalam mata uang rupiah.
Utang usaha ini tidak memiliki bunga dan tanpa jaminan.

15. Utang lain-lain
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Pihak berelasi
PT Citra Putra Properti - 1.000.000.000
PT Citra Tanjung Bunga - 2.400.000.000

- 3.400.000.000
Pihak ketiga

PT Solusi Feriferal 1.924.838.412 -
Lain-lain 1.119.859.988 241.981.560

3.044.698.400 241.981.560

Jumlah 3.044.698.400 3.641.981.560

Utang lain-lain jatuh tempo
kurang dari setahun 1.944.790.736 3.641.981.560

Bagian jangka panjang
PT Solusi Feriferal 1.099.907.664 -
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Utang ke PT Citra Putra Properti dan ke PT Citra Tanjung Bunga merupakan utang atas investasi saham
dan pada tahun 2018 utang tersebut sudah nol sejak kedua entitas asosiasi tersebut dibubarkan
(likuidasi) catatan 13.

Utang ke PT Solusi Feriferal terkait dengan pengadaan Aruba Wireless Network dengan nilai pembelian
Rp 2.474.792.244 pembayaran utang tersebut dilakukan dengan angsuran sebesar Rp 68.744.229 per
bulan selama tiga tahun, angsuran dimulai sejak Mei 2018 dan berakhir Mei 2021. Utang ini tidak di
kenakan bunga dan tanpa jaminan.

Adapun syarat dan pembatasan dari utang ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan wajib membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya, paling lambat 14 hari setelah
tanggal kwitansi yang diterima oleh Perusahaan.

- Perusahaan tidak diperbolehkan memindah tangankan kepemilikan kepada pihak lain, sebelum
seluruh kewajiban angsuran dibayarkan penuh.

16. Biaya yang masih harus dibayar
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Jasa manajemen 3.475.589.775 1.819.254.963
Gaji 2.577.368.492 2.627.521.081
Insentif pemasaran 2.235.572.157 1.605.689.039
Service charge 1.502.090.088 1.331.741.559
Listrik dan air 928.253.164 594.281.616
Pemeliharaan dan perbaikan 261.926.965 398.557.961
Pelatihan 260.811.508 580.953.356
Program loyalitas pelanggan 156.355.639 327.753.581
Telepone dan internet 38.840.682 18.045.045
Perijinan - 55.054.880
Asuransi - 127.648.455
Perjalanan dinas - 4.730.250
Lain-lain 1.739.684.298 648.046.079

Jumlah 13.176.492.768 10.139.277.865

Service charge atau Jasa pelayanan merupakan tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan dalam rangka
jasa pelayanan hotel dengan perhitungan 10 % dari pendapatan.

Penggunaan uang servis ditentukan dengan rincian sebagai berikut:
1) 3% untuk penggantian atas terjadinya resiko kehilangan atau kerusakan
2) 2% untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia
3) 95% untuk dibagikan kepada karyawan beserta gaji bulanan.

17. Utang bunga

31 Desember 2018 31 Desember 2017
PT Bank Rakyat Indonesia 35.696.587.879 44.716.587.879
PT Mahkota Properti Indo 1.770.000.000 -
Jumlah 37.466.587.879 44.716.587.879

Utang bunga jatuh tempo kurang
dari setahun 21.810.000.000 44.716.587.879
Jatuh tempo lebih dari setahun 15.656.587.879 -

Pada tanggal 8 Nopember  2017, Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk, Persero (BRI) terkait dengan tunggakan bunga dan dalam perjanjian tersebut diputuskan:
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1. Pembayaran tunggakan bunga dan penalty yang terbentuk sampai dengan 31 Agustus 2017 sebesar
Rp 44.716.587.879 dilakukan secara bertahap mulai September 2017 s/d 28 Desember 2020.

2. Seluruh tunggakan bunga dan penalty yang timbul setelah 31 Agustus 2017 sampai dengan akad
kredit wajib dibayarkan maksimal 1 bulan setelah pembayaran poin 1 diatas terselesaikan atau Januari
2021.

Jadwal angsuran pembayaran tunggakan bunga sebagai berikut:
Tahun Bulan Angsuran
2017 September 500.000.000
2017 Oktober 500.000.000
2017 Nopember 500.000.000
2017 Desember 500.000.000
2018 Januari 585.000.000
2018 Februari 585.000.000
2018 Maret 585.000.000
2018 April 585.000.000
2018 Mei 585.000.000
2018 Juni 585.000.000
2018 Juli 585.000.000
2018 Agustus 585.000.000
2018 September 585.000.000
2018 Oktober 585.000.000
2018 Nopember 585.000.000
2018 Desember 585.000.000
2019 Januari 1.670.000.000
2019 Februari 1.670.000.000
2019 Maret 1.670.000.000
2019 April 1.670.000.000
2019 Mei 1.670.000.000
2019 Juni 1.670.000.000
2019 Juli 1.670.000.000
2019 Agustus 1.670.000.000
2019 September 1.670.000.000
2019 Oktober 1.670.000.000
2019 Nopember 1.670.000.000
2019 Desember 1.670.000.000
2020 Januari 1.305.000.000
2020 Februari 1.305.000.000
2020 Maret 1.305.000.000
2020 April 1.305.000.000
2020 Mei 1.305.000.000
2020 Juni 1.305.000.000
2020 Juli 1.305.000.000
2020 Agustus 1.305.000.000
2020 September 1.305.000.000
2020 Oktober 1.305.000.000
2020 Nopember 1.305.000.000
2020 Desember 1.301.587.879

44.716.587.879

Utang bunga merupakan tunggakan bunga dan penalty atas pinjaman Perusahaan kepada PT Bank
Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) yang belum dibayarkan sejak tahun 2015 sampai dengan 31 Agustus
2017 dan telah diakui dalam laporan laba rugi. Dalam restrukturisasi tersebut tidak terdapat penghapusan
atas bunga dan pinalty melainkan perpanjangan jangka waktu pelunasan dan keuntungan atas
restrukturisasi tersebut berupa penurunan bunga dari 12% menjadi 9% untuk periode setelah
restrukturisasi.
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18. Pendapatan diterima dimuka

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Uang muka pelanggan 5.428.502.510 3.926.316.380
Jasa manajemen 2.442.313.967 -

Jumlah 7.870.816.477 3.926.316.380

Uang muka penjualan merupakan deposit atas pemesanan kamar hotel dan uang jaminan tamu yang
akan menginap di hotel, yang akan berkurang jika realisasi tamu menginap telah terjadi.

19. Utang pajak
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Pajak Penghasilan pasal 21/26 191.804.490 184.408.834
Pajak Penghasilan pasal 23 202.476.616 63.129.307
Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 212.969.329 212.969.329
PPN Keluaran 927.861.624 483.776.624
Pajak PB 1 (10%) 1.713.878.541 974.103.627
Jumlah 3.248.990.600 1.918.387.721

20. Utang pihak berelasi
31 Desember 2018 31 Desember 2017

PT Mahkota Properti Indo 29.500.000.000 29.500.000.000
PT Citra Putra Mandiri 33.779.128.068 185.535.996.440
Jumlah 63.279.128.068 215.035.996.440

PT Mahkota Properti Indo

Utang ke PT Mahkota Properti Indo merupakan pinjaman yang akan digunakan untuk pembelian tanah
dan bangunan seluas 576 m2 di Jl. Singaraja Blok C.4 Pers. No. 18 Kuningan Timur, Jakarta. Pinjaman
tersebut di denominasi dalam Rupiah. Sampai dengan 31 Desember 2017 pinjaman tersebut tidak
dikenakan bunga dan tanpa jaminan. Sejak Januari 2018, utang tersebut telah dikenakan bunga sebesar
6% pertahun. Jangka waktu pinjaman 2 tahun dan dapat diperpanjang.

PT Citra Putra Mandiri

Rincian penggunan utang ke PT Citra Putra Mandiri sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Untuk investasi 20.000.000.000 20.000.000.000
Modal kerja 13.779.128.068 165.535.996.440

Jumlah 33.779.128.068 185.535.996.440

Utang untuk investasi merupakan pinjaman ke PT Citra Putra Mandiri yang akan digunakan investasi saham
pada entitas asosiasi (PT Bangun Mandiri Cemerlang) sebesar Rp 20.000.000.000.

Seluruh pinjaman tersebut didenominasi dalam Rupiah tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwal
pengembalian yang pasti. Pinjaman tersebut tanpa jaminan dan tidak ada pembatasan terkait pinjaman
tersebut.

Pada tanggal 29 Juni 2018, pinjaman ke PT Citra Putra Mandiri telah dikonversi menjadi tambahan modal
disetor sebesar Rp 155.000.000.000 (Catatan 24).
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21. Utang bank
31 Desember 2018 31 Desember 2017

PT Bank Rakyat Indonesia
Kredit investasi 338.099.800.000 339.149.800.000
Kredit investasi - IDC - 5.909.535.616
Kredit modal kerja -

338.099.800.000 345.059.335.616
PT Bank Bukopin

Kredit investasi - 3.827.414.413

Jumlah 338.099.800.000 348.886.750.029

Bagian jatuh tempo kurang dari
satu tahun 4.200.000.000 18.377.414.413

Bagian jatuh tempo setelah dikurangi
jatuh tempo dalam satu tahun 333.899.800.000 330.509.335.616

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI)

Pada tanggal 28 Desember 2010, Perusahaan melakukan perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk, Persero dengan  struktur sebagai berikut:

Peminjam : PT Citra Putra Mandiri sebagai peminjam utama

PT Citra Putra Realty sebagai pengelola hotel Stones

PT OSO Bali Cemerlang sebagai Pemilik tanah

Fasilitas kredit investasi (baru) sebesar Rp 287.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
1. Kredit investasi (KIP sebesar Rp 267.000.000.000
2. Kredit investasi -Interest  During Construction (KI-IDC) sebesar Rp 20.000.000.000

KI dan KI-IDC digunakan untuk membiayai proyek hotel dan entertainment center (" Stones") di Kuta
Bali

Ketentuan dan persyaratan kredit sebagai berikut:

1. Jumlah, bentuk kredit dan tujuan penggunaan kredit
Plafond fasilitas kredit seluruhnya sebesar Rp 287.000.000.000 dengan rincian:
- Plafond KI sebesar Rp 267.000.000.000
- Plafond KI - IDC sebesar Rp 20.000.000.000

Nominal perincian penggunaan kredit investasi sebagai berikut:
- Pekerjaan struktur dan arsitektur sebesar Rp 122.366.000.000
- Pekerjaan mekanikal  dan elektrikal sebesar Rp 95.090.000.000
- Pekerjaan eksternal dan internal sebesar Rp 18.180.000.000
- Pekerjaan perlengkapan sebesar Rp 53.000.000.000
- Pekerjaan persediaan sebesar Rp 22.668.000.000

2. Suku bunga, penalty, provisi, biaya administrasi dan commitment fee
Untuk pemberian fasilitas kredit Perusahaan wajib membayar ke Bank BRI berupa:
- Suku bunga

Sebesar 12 % pertahun yang dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan ketentuan suku bunga di
BRI

- Penalty
Sebesar 50% dari tingkat suku bunga yang berlaku bila terjadi tunggakan pokok dan bunga

- Provisi
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Sebesar 1%  dari plafond dan dibayar pada saat atau sebelum pencairan pertama fasilitas kredit
- Biaya administrasi

Sebesar Rp 100.000.000 dibayar pada saat atau sebelum pencairan pertama fasilitas kredit
- Comitment fee

Sebesar 1% dari plafond yang tidak ditarik selama masa penarikan

3. Jangka waktu
Jangka waktu plafond fasilitas KI dan KI-IDC yang diberikan adalah maksimum 84 bulan terhitung
sejak penanda tangan akad kredit yaitu tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal
28 Desember 2017 dengan grace period 18 bulan sejak penanda tangan akad kredit.

4. Jadwal penarikan dan angsuran
Jadwal penarikan dan angsuran KI dan KI-IDC sebagai berikut:

Penarikan Angsuran

- Tahun nol triwulan I penarikan:
KI sebesar Rp 41.259.657.250
KI-IDC sebesar Rp 711.806.970

- Tahun I triwulan III angsuran:
KI sebesar Rp10.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun nol triwulan II penarikan:
KI sebesar Rp 41.259.657.250
KI-IDC sebesar Rp 1.801.038.170

- Tahun I triwulan IV angsuran:
KI sebesar Rp10.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun nol triwulan III penarikan:
KI sebesar Rp 41.259.657.250
KI-IDC sebesar Rp 2.918.536.770

- Tahun II triwulan I angsuran:
KI sebesar Rp10.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun nol triwulan IV penarikan:
KI sebesar Rp 41.259.657.250
KI-IDC sebesar Rp 4.065.036.380

- Tahun II triwulan II Angsuran:
KI sebesar Rp10.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun I triwulan I penarikan:
KI sebesar Rp 41.259.657.250
KI-IDC sebesar Rp 5.241.289.610

- Tahun II triwulan III Angsuran:
KI sebesar Rp10.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun I triwulan II penarikan:
KI sebesar Rp 60.701.713.750
KI-IDC sebesar Rp 5.262.292.100

- Tahun II triwulan IV angsuran:
KI sebesar Rp10.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun III triwulan I angsuran:
KI sebesar Rp12.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun III triwulan II angsuran:
KI sebesar Rp12.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun III triwulan III angsuran:
KI sebesar Rp12.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun III triwulan III angsuran:
KI sebesar Rp12.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun IV triwulan I angsuran:
KI sebesar Rp14.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun IV triwulan II angsuran:
KI sebesar Rp14.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun IV triwulan III angsuran:
KI sebesar Rp14.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun IV triwulan IV angsuran:
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KI sebesar Rp14.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun V triwulan I angsuran:
KI sebesar Rp14.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun V triwulan II angsuran:
KI sebesar Rp14.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun V triwulan III angsuran:
KI sebesar Rp14.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun V triwulan IV angsuran:
KI sebesar Rp14.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun VI triwulan I angsuran:
KI sebesar Rp12.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun VI triwulan II angsuran:
KI sebesar Rp12.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun VI triwulan III angsuran:
KI sebesar Rp12.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun VI triwulan IV angsuran:
KI sebesar Rp11.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

5. Hal hal yang tidak boleh dilakukan (Negative covenants)

- Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank BRI, Perusahaan tidak diperkenankan,
antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya minimal Rp 10.000.000.000
akumulasi selama satu tahun tanpa seijin Bank BRI untuk proyek The Stones Bali

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan
Perusahaan kepada pihak lain, terkecuali telah diketahui dan disetujui pihak Bank BRI

- Melunasi terlebih dahulu seluruh atau sebagian utangnya kepada pemegang saham atau utang
hubungan istimewa yang digunakan untuk proyek yang dibiayai Bank BRI, jika ada, sebelum
seluruh kewajiban ke Bank BRI lunas, kecuali dikonversi menjadi modal

- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham
- Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank BRI kepada pihak lain yang bukan untuk kegiatan

normal bisnis Perusahaan
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit

Perusahaan sendiri
- Melakukan tindakan merger, akuisisi, investasi, penjualan aset Perusahaan atau penyertaan saham,

baik pada group Perusahaan sendiri maupun perusahaan lain
- Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank BRI, Perusahaan tidak diperkenankan,

antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: Melakukan perubahan anggaran
dasar, merubah susunan  pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur
permodalan.

6. Agunan/Jaminan kredit

A. Tanah
1. Hak Guna Bangunan Nomor 783/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam

surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1279/2002  dengan luas 62 m2
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2. Hak Guna Bangunan Nomor 747/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1280/2002  dengan luas 62 m2

3. Hak Guna Bangunan Nomor 747/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1281/2002  dengan luas 66 m2

4. Hak Guna Bangunan Nomor 755/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1282/2002  dengan luas 70 m2

5. Hak Guna Bangunan Nomor 816/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1283/2002  dengan luas 74 m2

6. Hak Guna Bangunan Nomor 812/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1284/2002  dengan luas 78 m2

7. Hak Guna Bangunan Nomor 754/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1285/2002  dengan luas 82 m2

8. Hak Guna Bangunan Nomor 775/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1286/2002  dengan luas 86 m2

9. Hak Guna Bangunan Nomor 769/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1287/2002  dengan luas 88 m2

10. Hak Guna Bangunan Nomor 800/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1288/2002  dengan luas 87 m2

11. Hak Guna Bangunan Nomor 781/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1292/2002  dengan luas 65 m2

12. Hak Guna Bangunan Nomor 751/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1293/2002 dengan luas 65 m2

13. Hak Guna Bangunan Nomor 801/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1294/2002  dengan luas 68 m2

14. Hak Guna Bangunan Nomor 803/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1295/2002  dengan luas 70 m2

15. Hak Guna Bangunan Nomor 811/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1296/2002  dengan luas 69 m2

16. Hak Guna Bangunan Nomor 815/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1297/2002  dengan luas 69 m2

17. Hak Guna Bangunan Nomor 808/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1298/2002  dengan luas 68 m2

18. Hak Guna Bangunan Nomor 795/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1299/2002  dengan luas 68 m2

19. Hak Guna Bangunan Nomor 752/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1300/2002  dengan luas 69 m2

20. Hak Guna Bangunan Nomor 749/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1301/2002  dengan luas 69 m2

21. Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1302/2002  dengan luas 70 m2

22. Hak Guna Bangunan Nomor 807/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1303/2002  dengan luas 70 m2

23. Hak Guna Bangunan Nomor 796/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1304/2002  dengan luas 69 m2

24. Hak Guna Bangunan Nomor 791/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1305/2002  dengan luas 69 m2

25. Hak Guna Bangunan Nomor 797/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1306/2002  dengan luas 69 m2

26. Hak Guna Bangunan Nomor 799/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1307/2002  dengan luas 69 m2

27. Hak Guna Bangunan Nomor 762/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1308/2002  dengan luas 69 m2

28. Hak Guna Bangunan Nomor 804/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1309/2002  dengan luas 69 m2



PT CITRA PUTRA REALTY TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian-lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40

29. Hak Guna Bangunan Nomor 810/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1310/2002  dengan luas 79 m2

30. Hak Guna Bangunan Nomor 779/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1312/2002  dengan luas 65 m2

31. Hak Guna Bangunan Nomor 776/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1313/2002  dengan luas 936 m2

32. Hak Guna Bangunan Nomor 774/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1314/2002  dengan luas 63 m2

33. Hak Guna Bangunan Nomor 768/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1315/2002  dengan luas 62 m2

34. Hak Guna Bangunan Nomor 740/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1316/2002  dengan luas 60 m2

35. Hak Guna Bangunan Nomor 750/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1317/2002  dengan luas 59 m2

36. Hak Guna Bangunan Nomor 772/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1318/2002  dengan luas 58 m2

37. Hak Guna Bangunan Nomor 794/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1319/2002  dengan luas 58 m2

38. Hak Guna Bangunan Nomor 778/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1320/2002  dengan luas 58 m2

39. Hak Guna Bangunan Nomor 741/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1321/2002  dengan luas 57 m2

40. Hak Guna Bangunan Nomor 746/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1322/2002  dengan luas 56 m2

41. Hak Guna Bangunan Nomor 805/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1323/2002  dengan luas 56 m2

42. Hak Guna Bangunan Nomor 814/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1324/2002  dengan luas 56 m2

43. Hak Guna Bangunan Nomor 817/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1325/2002  dengan luas 55 m2

44. Hak Guna Bangunan Nomor 798/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1326/2002  dengan luas 56 m2

45. Hak Guna Bangunan Nomor 763/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1327/2002  dengan luas 56 m2

46. Hak Guna Bangunan Nomor 761/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1328/2002  dengan luas 55 m2

47. Hak Guna Bangunan Nomor 739/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1329/2002  dengan luas 54 m2

48. Hak Guna Bangunan Nomor 738/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1330/2002  dengan luas 53 m2

49. Hak Guna Bangunan Nomor 773/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1331/2002  dengan luas 53 m2

50. Hak Guna Bangunan Nomor 745/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1332/2002  dengan luas 53 m2

51. Hak Guna Bangunan Nomor 770/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1333/2002  dengan luas 52 m2

52. Hak Guna Bangunan Nomor 771/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1334/2002  dengan luas 52 m2

53. Hak Guna Bangunan Nomor 742/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1335/2002  dengan luas 51 m2

54. Hak Guna Bangunan Nomor 765/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1253/2002  dengan luas 65 m2

55. Hak Guna Bangunan Nomor 757/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1254/2002  dengan luas 53 m2
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56. Hak Guna Bangunan Nomor 766/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1255/2002  dengan luas 60 m2

57. Hak Guna Bangunan Nomor 743/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1256/2002  dengan luas 58 m2

58. Hak Guna Bangunan Nomor 758/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1257/2002  dengan luas 55 m2

59. Hak Guna Bangunan Nomor 759/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1258/2002  dengan luas 58 m2

60. Hak Guna Bangunan Nomor 760/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1259/2002  dengan luas 51 m2

61. Hak Guna Bangunan Nomor 753/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1260/2002  dengan luas 50 m2

62. Hak Guna Bangunan Nomor 806/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1261/2002  dengan luas 49 m2

63. Hak Guna Bangunan Nomor 793/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1262/2002  dengan luas 47 m2

64. Hak Guna Bangunan Nomor 792/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1263/2002  dengan luas 46 m2

65. Hak Guna Bangunan Nomor 736/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1245/2002  dengan luas 45 m2

66. Hak Guna Bangunan Nomor 787/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1265/2002  dengan luas 45 m2

67. Hak Guna Bangunan Nomor 788/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1266/2002  dengan luas 45 m2

68. Hak Guna Bangunan Nomor 784/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1267/2002  dengan luas 47 m2

69. Hak Guna Bangunan Nomor 767/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1268/2002  dengan luas 49 m2

70. Hak Guna Bangunan Nomor 789/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1269/2002  dengan luas 50 m2

71. Hak Guna Bangunan Nomor 802/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1270/2002  dengan luas 51 m2

72. Hak Guna Bangunan Nomor 764/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1271/2002  dengan luas 53 m2

73. Hak Guna Bangunan Nomor 780/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1272/2002  dengan luas 54 m2

74. Hak Guna Bangunan Nomor 809/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1273/2002  dengan luas 55 m2

75. Hak Guna Bangunan Nomor 820/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1274/2002  dengan luas 58 m2

76. Hak Guna Bangunan Nomor 819/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1275/2002  dengan luas 58 m2

77. Hak Guna Bangunan Nomor 818/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1276/2002  dengan luas 57 m2

78. Hak Guna Bangunan Nomor 756/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1252/2002  dengan luas 949 m2

79. Hak Guna Bangunan Nomor 777/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1336/2002  dengan luas 36 m2

80. Hak Guna Bangunan Nomor 737/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1277/2002  dengan luas 10.017 m2

81. Hak Guna Bangunan Nomor 748/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002  No. 11311/2002  dengan luas 1.247 m2

82. Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1278/2002  dengan luas 1.023 m2
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83. Hak Guna Bangunan Nomor 273/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam
surat ukur tanggal 14 Mei 1997  No. 2379/1997  dengan luas 4.503 m2

Seluruh agunan tanah tersebut terletak di provinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta,
Kelurahan Kuta  atas nama PT OSO Bali Cemerlang dengan total nilai pengikatan sebesar
Rp 553.954.000.000

B. Personal Guarantee dari:
Raja Sapta Ervian
Raja Sapta Oktohari

Pada tanggal 18 April 2012, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank
Rakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI) dengan struktur sebagai berikut:

Peminjam : PT Citra Putra Mandiri sebagai peminjam utama
PT Citra Putra Realty Tbk sebagai pengelola hotel Stones
PT OSO Bali Cemerlang sebagai Pemilik tanah

Perusahaan dan BRI sepakat dan menyetujui:

1. Penambahan plafond kredit sebesar Rp 100.000.000.000,- sehingga total plafond menjadi
387.000.000.000 dengan rincian :
- Kredit Investasi  Rp 367.000.000.000
- Kredit Investasi-IDC Rp 20.000.000.000

Nominal perincian penggunaan kredit investasi sebagai berikut:
 Pekerjaan struktur dan arsitektur sebesar Rp 220.723.000.000
 Pekerjaan mekanikal  dan elektrikal sebesar Rp 96.181.000.000
 Pekerjaan eksternal dan internal sebesar Rp 78.934.000.000
 Pekerjaan perlengkapan sebesar Rp 56.100.000.000
 Pekerjaan persediaan sebesar Rp 28.366.000.000

2. Perubahan jadwal angsuran dan perpanjangan jangka waktu fasilitas KI dan KI-IDC.
Jangka waktu plafond kredit fasilitas KI dan KI-IDC yang diberikan maksimum 144 bulan
terhitung sejak tanggal 28 Desember 2010 dengan grace period 24 bulan

3. Perubahan jadwal penarikan dan angsuran KI dan KI-IDC

Penarikan Angsuran

- Tahun I triwulan I-IV penarikan:
KI sebesar Rp 182.469.000.000
KI-IDC sebesar Rp 4.937.000.000

- Tahun III triwulan I angsuran:
KI sebesar Rp15.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun II triwulan I penarikan:
KI sebesar Rp 84.531.000.000
KI-IDC sebesar Rp 3.010.000.000

- Tahun III triwulan II angsuran:
KI sebesar Rp15.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun II triwulan II penarikan:
KI sebesar Rp 33.333.000.000
KI-IDC sebesar Rp 3.670.000.000

- Tahun III triwulan III angsuran:
KI sebesar Rp15.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun II triwulan III penarikan:
KI sebesar Rp 33.333.000.000
KI-IDC sebesar Rp 4.127.000.000

- Tahun III triwulan IV angsuran:
KI sebesar Rp15.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun II triwulan IV penarikan:
KI sebesar Rp 33.333.000.000
KI-IDC sebesar Rp 4.257.000.000

- Tahun IV triwulan I Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- - Tahun IV triwulan II Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000



PT CITRA PUTRA REALTY TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian-lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43

KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000
- Tahun IV triwulan III Angsuran:

KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun IV triwulan IV Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun V triwulan I Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun V triwulan II Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun V triwulan III Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun V triwulan IV Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VI triwulan I Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VI triwulan II Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VI triwulan III Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VI triwulan IV Angsuran:
KI sebesar Rp 20.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VII triwulan I Angsuran:
KI sebesar Rp 17.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VII triwulan II Angsuran:
KI sebesar Rp 17.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VII triwulan III Angsuran:
KI sebesar Rp 17.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VII triwulan IV Angsuran:
KI sebesar Rp 16.000.000.000
KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

4. Hal-hal yang wajib dilakukan Debitur
Total Equity Perusahaan pada akhir tahun 2012 harus mencapai kurang lebih
Rp 268.000.000.000 dan equity tersebut sudah tercatat dalam laporan keuangan audited akhir
tahun 2011

5. Agunan/Jaminan kredit
Jaminan kredit sama dengan jaminan kredit sesuai dengan perjanjian awal diatas dengan
tambahan jaminan perlengkapan senilai Rp 50.000.000.000 atas nama PT. Citra Putra Mandiri
yang akan dipasang Fidusia di kantor pendaftaran Fidusia
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Pada tanggal 29 Nopember  2012, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank
Rakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI) dalam putusan kredit para pihak setuju dan memutuskan:

1. Pemberian kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 30.000.000.000 yang digunakan untuk keperluan
pembiayaan pre opening dan technical service dan tambahan modal kerja Hotel  The Stones di Kuta
Bali

2. Setuju melakukan perubahan pembayaran pokok Pinjaman Kredit Investasi
3. Perusahaan dan BRI sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam perjanjian kredit yaitu suku

bunga menjadi 10% per tahun yang dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan ketentuan suku bunga di
BRI dan jangka waktu plafond kredit fasilitas KI dan KI-IDC yang diberikan maksimum 96 bulan
terhitung sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai 28 Desember 2018 dengan grace period 27 bulan
dan availability period 24 bulan.

4. Perubahan jadwal penarikan dan angsuran KI dan KI-IDC

Tahun Triwulan KI KI-IDC KI KI-IDC KI KI-IDC

Pertama I-IV 182.469.000.000 4.937.000.000 Grace Periode Grace Periode 182.469.000.000 4.937.000.000
Kedua I-IV 184.530.000.000 15.064.000.000 Grace Periode Grace Periode 367.000.000.000 20.000.000.000

Ketiga I 367.000.000.000 20.000.000.000 Grace Periode Grace Periode 367.000.000.000 20.000.000.000
II 367.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 500.000.000 357.000.000.000 19.500.000.000
III 357.000.000.000 19.500.000.000 10.000.000.000 500.000.000 347.000.000.000 19.000.000.000
IV 347.000.000.000 19.000.000.000 10.000.000.000 500.000.000 337.000.000.000 18.500.000.000

Keempat I 337.000.000.000 18.500.000.000 5.000.000.000 500.000.000 332.000.000.000 18.000.000.000
II 332.000.000.000 18.000.000.000 5.000.000.000 500.000.000 327.000.000.000 17.500.000.000
III 327.000.000.000 17.500.000.000 5.000.000.000 500.000.000 322.000.000.000 17.000.000.000
IV 322.000.000.000 17.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 317.000.000.000 16.000.000.000

Kelima I 317.000.000.000 16.000.000.000 15.000.000.000 1.000.000.000 302.000.000.000 15.000.000.000
II 302.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 1.000.000.000 287.000.000.000 14.000.000.000
III 287.000.000.000 14.000.000.000 15.000.000.000 1.000.000.000 272.000.000.000 13.000.000.000
IV 272.000.000.000 13.000.000.000 15.000.000.000 1.000.000.000 257.000.000.000 12.000.000.000

Keenam I 257.000.000.000 12.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 237.000.000.000 11.000.000.000
II 237.000.000.000 11.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 217.000.000.000 10.000.000.000
III 217.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 197.000.000.000 9.000.000.000
IV 197.000.000.000 9.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 177.000.000.000 8.000.000.000

Ketujuh I 177.000.000.000 8.000.000.000 25.000.000.000 1.000.000.000 152.000.000.000 7.000.000.000
II 152.000.000.000 7.000.000.000 25.000.000.000 1.000.000.000 127.000.000.000 6.000.000.000
III 127.000.000.000 6.000.000.000 25.000.000.000 1.000.000.000 102.000.000.000 5.000.000.000
IV 102.000.000.000 5.000.000.000 25.000.000.000 1.000.000.000 77.000.000.000 4.000.000.000

Kedelapan I 77.000.000.000 4.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 57.000.000.000 3.000.000.000
II 57.000.000.000 3.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 37.000.000.000 2.000.000.000
III 37.000.000.000 2.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 17.000.000.000 1.000.000.000
IV 17.000.000.000 1.000.000.000 17.000.000.000 1.000.000.000 - -

367.000.000.000 20.000.000.000

Saldo awal Angsuran Saldo akhir

5. Angsuran pembayaran kedit modal kerja (KMK)

Tahun Triwulan Saldo awal Angsuran Saldo akhir

Pertama I 30.000.000.000 Grace period 30.000.000.000
II 30.000.000.000 4.000.000.000 26.000.000.000
III 26.000.000.000 4.000.000.000 22.000.000.000
IV 22.000.000.000 4.000.000.000 18.000.000.000

Kedua I 18.000.000.000 4.000.000.000 14.000.000.000
II 14.000.000.000 4.000.000.000 10.000.000.000
III 10.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
IV 5.000.000.000 5.000.000.000 -
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6. Agunan/Jaminan kredit
Jaminan kredit sama dengan dengan perjanjian awal diatas dengan tambahan jaminan perlengkapan
senilai Rp 50.000.000.000 atas nama PT. Citra Putra Mandiri yang akan dipasang Fidusia di kantor
pendaftaran Fidusia

7. Hal hal yang tidak boleh dilakukan (Negative covenants)
Negative covenants atas pinjaman modal kerja sama dengan pinjaman Kredit investasi dan Kredit
Investasi – During Interest Construction.

Pada tanggal 26 Juli  2016, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk, Persero (BRI) dalam putusan kredit para pihak setuju dan memutuskan:

1. Perubahan jadwal angsuran dan perpanjangan jangka waktu fasilitas KI dan KI-IDC menjadi sebagai
berikut:

Tahun KI KI-IDC

2015 100.000.000 100.000.000
2016 1.200.000.000 1.200.000.000
2017 13.200.000.000 1.200.000.000
2018 36.000.000.000 2.400.000.000
2019 50.400.000.000 2.400.000.000
2020 64.800.000.000 3.600.000.000
2021 81.600.000.000 3.600.000.000
2022 102.200.000.000 3.750.000.000

349.500.000.000 18.250.000.000

Angsuran

2. Perubahan jadwal angsuran kredit modal kerja menjadi sebagai berikut:
Tahun Bulan Saldo awal Angsuran Saldo akhir

2015 Nopember 20.250.000.000 100.000.000 20.150.000.000
2015 Desember 20.150.000.000 100.000.000 20.050.000.000
2016 Januari 20.050.000.000 800.000.000 19.250.000.000
2016 Februari 19.250.000.000 800.000.000 18.450.000.000
2016 Maret 18.450.000.000 800.000.000 17.650.000.000
2016 April 17.650.000.000 800.000.000 16.850.000.000
2016 Mei 16.850.000.000 800.000.000 16.050.000.000
2016 Juni 16.050.000.000 800.000.000 15.250.000.000
2016 Juli 15.250.000.000 800.000.000 14.450.000.000
2016 Agustus 14.450.000.000 800.000.000 13.650.000.000
2016 September 13.650.000.000 800.000.000 12.850.000.000
2016 Oktober 12.850.000.000 800.000.000 12.050.000.000
2016 November 12.050.000.000 800.000.000 11.250.000.000
2016 Desember 11.250.000.000 800.000.000 10.450.000.000
2017 Januari 10.450.000.000 1.700.000.000 8.750.000.000
2017 Februari 8.750.000.000 1.700.000.000 7.050.000.000
2017 Maret 7.050.000.000 1.700.000.000 5.350.000.000
2017 April 5.350.000.000 1.700.000.000 3.650.000.000
2017 Mei 3.650.000.000 1.700.000.000 1.950.000.000
2017 Juni 1.950.000.000 1.950.000.000 -

20.250.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk, Persero (BRI) dalam perjanjian kredit memutuskan:

1. Restrukturisasi fasilitas kredit investasi (KI) berupa reschedulling angsuran dengan memperpanjang
jangka waktu kredit dari semula 28 Desember 2010 s/d 28 Desember 2022 menjadi 28 Desember
2010 s/d 28 Juni 2026

2. Restrukturisasi fasilitas kredit investasi KI- IDC berupa reschedulling angsuran kredit dengan
memperpendek jangka waktu kredit dari semula 28 Desember 2010 s/d 20 Desember 2022 menjadi
28 Desember 2010 s/d 28 Desember 2018
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3. Restrukturisasi fasilitas kredi tinvestasi (KI) dan KI IDC berupa penurunan tingkat suku bunga dari
semula 12% pertahun  menjadi 9% pertahun selanjutnya reviewable.

Adapun tipe, struktur dan syarat -syarat kredit sebagai berikut:

i. Peminjam
PT Citra Putra Mandiri - Sebagai peminjam utama
PT Citra Putra Realty - Sebagai pengelola The Stones
PT Oso Bali Cemerlang - Sebagai Pemilik Tanah

ii. Fasilitas kredit
Kredit investasi (KI)
1. Plafond Semula Rp 367.000.000.000 menjadi Sebesar plafond efektif pada saat akad kredit atau

maksimal sebesar Rp 342.999.800.000
2. Keperluan untuk Membiayai pembangunan proyek hotel dan Entertainment Center (The Stones) di

kuta Bali dengan total TPC Rp 754.272.000.000
3. Bentuk kredit adalah Pseudo RC Maksimum CO menurun
4. Jangka waktu semula 144 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28

Desember 2022) menjadi 186 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28 Juni
2026) dengan jadwal sebagai berikut:

Tahun Semula Menjadi

2017 8.000.000.000 800.000.000
2018 36.000.000.000 2.100.000.000
2019 50.400.000.000 4.200.000.000
2020 64.800.000.000 12.000.000.000
2021 81.600.000.000 36.000.000.000
2022 102.200.000.000 46.200.000.000
2023 - 57.000.000.000
2024 - 70.200.000.000
2025 - 75.000.000.000
2026 - 39.500.000.000

343.000.000.000 343.000.000.000

Kredit Investasi (KI)

5. Penalti sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga

6. Agunan
a. Agunan pokok

1. Tanah seluas 20.411 m2 dilokasi proyek "The Stones" senilai  Rp 553.954.000.000
2. Bangunan hotel dan Entertainment senilai Rp169.000.000.000
3. Perlengkapan senilai Rp 160.000.000.000

Total jaminan keseluruhan sebesar Rp 882.954.000.000

b. Agunan tambahan
1. Personal guarantee an. Raja Sapta Ervian
2. Personal guarantee an. Raja Sapta Oktohari

Kredit investasi Interest during construction (KI-IDC)

1. Plafond Semula Rp 20.000.000.000 menjadi Sebesar plafond efektif pada saat akad kredit atau
maksimal sebesar Rp 15.649.535.616

2. Keperluan untuk Membiaya pembangunan proyek hotel dan Entertainment Center (The Stones) di
kuta Bali dengan total TPC Rp 754.272.000.000

3. Bentuk kredit adalah Pseudo RC Maksimum CO menurun
4. Jangka waktu semula 144 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember

2022) menjadi 96 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember  2018)
dengan jadwal sebagai berikut:
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Tahun Semula Menjadi

2017 400.000.000 3.200.000.000
2018 2.400.000.000 12.450.000.000
2019 2.400.000.000 -
2020 3.600.000.000 -
2021 3.600.000.000 -
2022 3.750.000.000 -

16.150.000.000 15.650.000.000

Kredit Investasi - Interest During Construction (KI-IDC)

5. Penalti sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga

6. Agunan terkait dengan fasilitas KI

PT Citra Putra Mandiri ( PT Bank Bukopin)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 31 Maret 2011 antara PT Cira Putra Mandiri dengan Bank Bukopin
disetujui Kredit Investasi dengan Plafond Rp.17.500.000.000,- dengan jangka waktu 84 bulan dan bunga
12,8% per tahun.

Kemudian berdasarkan surat No. 4012/DIBA IV/III/2013 tentang persetujuan Perpanjangan Grace Period
Kredit (SPPK) kepada PT Citra Putra Mandiri dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Fasilitas Kredit Investasi (Perpanjangan Grace Period)

Plafond:
Outstanding : Rp17.500.000.000
Kegunaan : Rp15.491.743.000
Bentuk kredit :
Jangka waktu (awal) : 84 Bulan

Jangka waktu (kini) : 84 Bulan
Termasuk Grace Period  18 bulan s/d Mei 2013

Suku bunga kredit : 12,1 % efektif per tahun (review setiap 3 (Tiga) bulan

Termasuk Grace Period  15 bulan s/d February 2013

Investasi pembangunan Proyek "Clay Hotel"

Jadwal angsuran pokok utang sebagai berikut:
Tahun Pokok

2011 Grace period
2012 Grace period
2013 1.359.886.466
2014 2.524.908.346
2015 2.863.442.813
2016 3.243.987.903
2017 3.685.548.604
2018 3.817.608.688

17.495.382.820

Jaminan

 Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4340/Menteng tanggal
penerbitan sertipikat 15 Agustus 2011, sebagaimana tercantum dalam surat ukur nomor
00020/Menteng/2011 tertanggal 25 Mei 2011, dengan luas 192 m2, tercatat atas nama PT Citra
Putra Thamrin yang terletak di jalan Blora nomor 20, RT. 002/006, kelurahan Menteng, Kecamatan
Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

 Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4341/Menteng tanggal
penerbitan sertipikat 15 Agustus 2011, sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur nomor
00021/Menteng/2011 tertanggal 15 Agustus 2011, dengan luas 167 m2, tercatat atas nama
PT Citra Putra Thamrin, yang terletak di jalan Cepu nomor 9, Kelurahan Menteng, Kecamatan
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Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

Pinjaman ke Bank Bukopin oleh PT Citra Putra Mandiri merupakan pinjaman terusan yang dicatat dan
digunakan oleh PT Citra Putra Thamrin (Entitas anak) untuk pembangunan Hotel Clay, beban bunga dan
pembayaran angsuran dicatat dan dilakukan oleh PT Citra Putra Thamrin. Aset hotel Clay dimiliki dan
dikelola oleh PT Citra Putra Thamrin.

22. Kepentingan Non-pengendali

Kepentingan non-pengendali atas ekuitas entitas anak yang dikonsolidasi terhadap laporan keuangan
konsolidasian sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

PT Citra Putra Thamrin 743.215.629 876.213.444
PT Citra Mandiri Manajemen - 1.000.000.000
PT Alam Makmur Buana - 50.000.000
Jumlah 743.215.629 1.926.213.444

23. Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Cadangan pemeliharaan perlengkapan,

perabotan dan peralatan 11.234.722.933 10.880.085.942

Jumlah 11.234.722.933 10.880.085.942

Mutasi cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel.

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Saldo awal 10.880.085.942 8.697.817.954

Kontribusi 7.765.930.068 5.432.423.026
Pengeluaran (7.411.293.077) (3.250.155.038)

Saldo akhir 11.234.722.933 10.880.085.942

Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel merupakan pengumpulan dana
cadangan untuk menjamin ketersediaan dana dengan tujuan sebagai berikut:
1. Menjaga kualitas dan menambah perlengkapan, perabotan dan peralatan  hotel.
2. Pengeluaran modal rutin

Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel dihitung dengan persentase
tertentu dari pendapatan kotor dengan perhitungan sebagai berikut:

Periode akuntansi
Setelah tanggal pembukaan

1-12
13-24

Persentase dari pendapatan kotor

25-60
61-120

121 dan sesudahnya

1,50%
2,50%
3,50%
4,50%
5,50%

24. Modal saham

Sesuai dengan Akta No. 3 tanggal 29 Juni 2018 oleh notaris Herlina Pakpahan,S.H, yang berkedudukan di
Jakarta, para pemegang setuju dan memutuskan:
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1. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp 50.000.000.000 menjadi Rp 820.000.000.000 dan
modal disetor dan ditempatkan semula Rp 50.000.000.000 menjadi Rp 205.000.000.000.

2. Peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari Rp 50.000.000.000 menjadi Rp 205.000.000.000
sehubungan dengan adanya penambahan pinjaman berelasi antara PT Citra Putra Mandiri sebesar Rp
155.000.000.000 yang dikonversi menjadi penambahan modal disetor dan ditempatkan PT Citra Putra
Realty berdasarkan perjanjian pinjaman wajib konversi yang dibuat dibawah tangan dengan
bermeterai cukup dengan nomor perjanjian 018/ CP-CPR /PPWK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.

Akta perubahan atas peningkatan modal saham telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum
dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No AHU-0015288.AH.01.02.Tahun
2018 tanggal 28 Juli 2018.

Sesuai dengan Akta No.08 tanggal 14 September 2018 oleh notaris Yusdin Fahim, S.H, yang
berkedudukan di Jakarta, para pemegang setuju dan memutuskan untuk mengalihkan sebagian saham
PT Citra Putra Mandiri sebesar 3.875 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp
3.875.000.000 kepada Putri Selaras, sehingga komposisi kepemilikan saham 31 Desember 2018 sebagai
berikut:

Jumlah saham Persentase Jumlah
Pemegang saham (lembar) kepemilikan (Rp)

%
PT Citra Putra Mandiri 199.875 97,5% 199.875.000.000
Putri Selaras 5.125 2,5% 5.125.000.000

205.000 100% 205.000.000.000

Akta peralihan saham dan perubahan susunan direksi telah mendapat pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No AHU-AH.01.03-0244685
tanggal 20 September 2018.

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai
berikut:

Jumlah saham Persentase Jumlah
Pemegang saham (lembar) kepemilikan (Rp)

%
PT Citra Putra Mandiri 48.750 97,5% 48.750.000.000
Putri Selaras 1.250 2,5% 1.250.000.000

50.000 100% 50.000.000.000

25. Tambahan modal disetor

Entitas telah memanfaatkan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Entitas telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta
(SPHPP) pada tanggal 30 September 2016 dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan
Pajak/Surat Keterangan (SKPP) dengan No. KET-7270/PP/WPJ.04/2016 tertanggal 12 Oktober 2016.

Berdasarkan SPHPP dan SKPP, Entitas mendeklarasikan aset pengampunan pajak yang diakui di ekuitas
sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp 133.988.750.000 (Catatan 10) dengan uang tebusan (jumlah
yang dibayar sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak) sebesar Rp 1.535.613.364.
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Rincian aset yang dideklarasikan sebagai berikut:
Bentuk Aset Entitas 31 Desember 2016

Tanah Induk 130.543.750.000
Kendaraan Induk 3.445.000.000
Jumlah 133.988.750.000

26. Pendapatan

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Sewa kamar 129.057.954.135 115.737.856.451
Makanan dan minuman 60.792.201.617 51.595.523.249
Lain-lainDepartemen lainnya 3.790.028.957 3.296.890.113
Jumlah 193.640.184.708 170.630.269.813

Tidak ada pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan

27. Beban pokok pendapatan
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Penyusutan (Catatan 10) 43.799.448.310 43.294.602.838
Beban karyawan 28.314.652.972 26.135.459.018
Makanan dan minuman 16.499.661.807 14.785.033.395
Perlengkapan kamar 13.916.395.560 14.731.970.968
Bahan bakar 798.492.431 790.275.423
Lain-lain 3.810.833.010 1.979.949.215
Jumlah 107.139.484.090 101.717.290.857

Tidak terdapat pembelian dari pemasok tunggal yang jumlahnya melebihi 10% dari jumlah pembelian.

28. Beban usaha
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Beban karyawan 29.385.629.989 28.039.207.658
Jasa manajemen 9.217.718.531 7.262.187.081
Listrik dan air 8.261.615.317 8.075.186.511
Pemasaran 5.014.373.915 5.295.300.177
Peralatan dan perlengkapan 4.704.889.468 7.051.601.132
Perbaikan dan pemeliharaan 3.837.399.111 3.072.441.840
Cadangan penggantian barang rusak 3.729.067.519 3.032.799.276
Jasa profesional 2.615.303.564 230.880.474
Asuransi 2.351.243.438 719.662.372
Pajak 2.120.669.011 1.210.605.091
Sistem informasi dan perangkat lunak 1.883.910.339 1.924.312.573
Telepon dan internet 1.776.891.588 1.959.960.425
Pelatihan dan program loyalitas 1.647.687.580 1.640.872.096
Imbalan pasca kerja 1.536.095.336 1.660.041.624
Penyusutan dan amortisasi 1.082.042.848 1.082.732.692
Perijinan dan legalitas 857.805.314 130.925.586
Transportasi dan perjalanan dinas 672.841.490 805.445.546
Retribusi, sumbangan dan perjamuan 300.437.500 1.743.195.804
Lain-lain 1.269.247.078 436.666.571
Jumlah 82.264.868.936 75.374.024.529
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29. Pajak penghasilan

Manfaat (beban) pajak Grup terdiri dari:

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Pajak kini - -
Pajak tangguhan 5.325.805.128 7.479.640.965
Jumlah manfaat (beban) pajak 5.325.805.128 7.479.640.965

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Laba (Rugi) sebelum pajak menurut laporan

konsolidasi laba rugi komprehensif (24.326.156.007) (35.061.640.790)
Laba (Rugi) sebelum pajak entitas anak (1.903.062.007) (1.229.113.893)
Laba (Rugi) sebelum pajak Perusahaan (22.423.094.000) (33.832.526.897)

Perbedaan temporer:
Beban manfaat karyawan 1.399.090.062 1.495.422.271

(21.024.003.938) (32.337.104.626)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan

menurut fiskal:
Sumbangan 1.614.900.422 1.719.449.811
Lain-lain 1.356.503.440 3.417.440.916
Penghasilan jasa giro (26.301.764) (62.054.414)

2.945.102.098 5.074.836.312
Rugi fiskal (18.078.901.840) (27.262.268.313)
Rugi fiskal yang masih dapat

dikompensasi periode berikutnya:
Rugi fiskal

2017 (27.262.268.313) -
2016 (33.229.518.695) (33.229.518.695)

Jumlah (78.570.688.849) (60.491.787.009)

Akumulasi rugi fiskal sampai dengan 31 Desember 2015 tidak dapat dikompensasi ke periode berikutnya
karena perusahaan telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).

a. Aset pajak tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

01 Januari 2018

Dikreditkan
(dibebankan) ke

laba rugi

Dikreditkan
(dibebankan) ke

pendapatan
komprehensif 31 Desember 2018

Aset pajak tangguhan (Liabilitas)
Perusahaan

Rugi fiskal 15.122.946.752 4.519.725.460 - 19.642.672.212
Liabilitas imbalan kerja 1.815.827.632 349.772.516 (444.622.341) 1.720.977.807

Entitas anak
Rugi fiskal 779.537.262 422.055.834 - 1.201.593.095
Liabilitas imbalan kerja 114.672.301 34.251.319 (38.925.569) 109.998.051

Aset pajak tangguhan 17.832.983.947 5.325.805.128 (483.547.910) 22.675.241.165
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01 Januari 2017

Dikreditkan
(dibebankan) ke

laba rugi

Dikreditkan
(dibebankan) ke

pendapatan
komprehensif 31 Desember 2017

Aset pajak tangguhan (Liabilitas)
Perusahaan

Rugi fiskal 8.307.379.674 6.815.567.078 - 15.122.946.752
Liabilitas imbalan kerja 1.511.658.917 373.855.568 (69.686.853) 1.815.827.632

Entitas anak
Rugi fiskal 530.473.781 249.063.481 - 779.537.262
Liabilitas imbalan kerja 58.084.801 41.154.838 15.432.663 114.672.301

Aset pajak tangguhan 10.407.597.172 7.479.640.965 (54.254.190) 17.832.983.947

30. Liabilitas imbalan kerja

Perhitungan atas imbalan kerja Perusahaan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit
didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah (Aktuaria Independen) untuk
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan menggunakan
asumsi-asumsi sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Usia pensiun normal : 55 tahun 55 tahun
Metode :

Tingkat kenaikan gaji : 8 % per tahun 8 % per tahun
Bunga teknis : 8,59 % per tahun 7,26 % per tahun
Mortality : TMII III-2011 TMII III-2011
Jumlah karyawan : 291 orang 292 orang

Projected Unit Credit Actuarial
Cost Method

Projected Unit Credit Actuarial
Cost Method

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:

Kenaikan tingkat bunga
diskonto 1%

Penurunan tingkat bunga
diskonto 1%

Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti 6.694.152.441 8.069.255.147

Kenaikan tingkat kenaikan
gaji 1%

Penurunan tingkat
kenaikan gaji 1%

Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti 8.070.126.360 6.682.655.759

a. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif adalah:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Biaya jasa kini 974.751.825 1.245.553.954
Beban bunga 561.343.511 533.061.732
Pembayaran manfaat - (118.574.062)
Jumlah 1.536.095.336 1.660.041.624

Beban imbalan kerja tahun berjalan disajikan dalam akun “Beban usaha” dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian.
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b. Jumlah diakui dalam pendapatan komprehensif lain:

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Keuntungan aktuarial atas:
Perubahan penyesuaian - -
Perubahan asumsi keuangan (1.934.191.638) (217.016.760)
Jumlah (1.934.191.638) (217.016.760)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
adalah sebagai berikut:

Biaya jasa kini 974.751.825 1.245.553.954
Biaya bunga 561.343.511 533.061.732
Pembayaran manfaat - (118.574.062)
Perubahan penyesuaian asumsi (1.934.191.638) (217.016.760)
Jumlah 7.323.903.432 7.721.999.734

Manajemen berpendapat bahwa liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 31 Desember 2018 dan
2017 telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003.

31. Transaksi dengan pihak berelasi

a. Sifat berelasi

1 PT Citra Putra Mandiri adalah entitas induk dan pemegang saham utama grup
2 PT Citra Tanjung Bunga merupakan entitas asosiasi
3 PT Citra Putra Properti merupakan entitas asosiasi
4 PT Bangun Mandiri Cemerlang merupakan entitas asosiasi
5 PT Mahkota Properti Indo, pihak berelasi yang merupakan entitas yang dikendalikan personil

manajemen kunci Perusahaan

b. Saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak berelasi seperti yang telah diungkapkan
pada Catatan 15 dan 20.

31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Utang pihak berelasi

PT Mahkota Properti Indo 29.500.000.000 29.500.000.000 6,04% 4,52%
PT Citra Putra Mandiri 33.779.128.068 185.535.996.440 6,92% 28,41%

Utang lain-lain
PT Citra Tanjung Bunga - 2.400.000.000 - 0,37%
PT Citra Putra Properti - 1.000.000.000 - 0,15%

Jumlah 63.279.128.068 218.435.996.440 12,96% 33,45%

Persentase terhadap jumlah liabilitas

Perusahaan membukukan pendapatan jasa manajemen dari PT Mahkota Properti Indo sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Jasa manajemen 5.025.000.000 4.322.500.000

Jumlah 5.025.000.000 4.322.500.000
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32. Laba per saham dasar

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Nilai nomial semula 100 1.000.000
Nilai nomial yang disajikan kembali 100 100

Rata-rata tertimbang dari jumlah saham
untuk perhitungan laba (rugi) dasar
per saham 1.275.000.000 500.000.000

Laba (rugi) bersih entitas induk (17.416.709.336) (27.320.717.898)

Laba (rugi) per saham (13,66) (54,64)

Perusahaan tidak memiliki efek yang bersifat dilutive pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

33. Informasi segmen

Segmen Usaha

Keseluruhan aktivitas usaha Grup berasal dari pasar lokal dan luar negri. Grup mengklasifikasikan
aktivitas usahanya menjadi tiga segmen usaha yang terdiri atas pendapatan dari jasa sewa kamar,
penjualan makanan dan minuman dan departemen lainnya.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan
keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan
laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan
konsolidasian. Namun, pendanaan (termasuk biaya pendanaan dan pendapatan pendanaan) dan pajak
penghasilan Grup dikelola secara Kelompok Usaha dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Penghasilan bersih

Sewa kamar 129.057.954.135 115.737.856.451
Makanan dan minuman 60.792.201.617 51.595.523.249
Departemen lainnya 3.790.028.957 3.296.890.113
Sub jumlah 193.640.184.708 170.630.269.813

Beban pokok penghasilan
Sewa kamar 57.153.386.316 50.932.763.932
Makanan dan minuman 47.056.672.073 48.526.076.025
Departemen lainnya 2.929.425.701 2.258.450.899
Sub jumlah 107.139.484.090 101.717.290.856

Laba Kotor
Sewa kamar 71.904.567.819 64.805.092.519
Makanan dan minuman 13.735.529.544 3.069.447.223
Departemen lainnya 860.603.255 1.038.439.214

Jumlah 86.500.700.618 68.912.978.957
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Berikut ini adalah posisi keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan kelompok usaha:

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Jumlah aset

Sewa kamar 421.076.467.254 440.534.411.807
Makanan dan minuman 182.547.601.411 190.983.126.506
Departemen lainnya 4.867.936.038 5.092.883.373
Sub jumlah 608.492.004.703 636.610.421.686

Jumlah liabilitas
Sewa kamar 338.004.225.273 451.851.172.476
Makanan dan minuman 146.533.623.673 195.889.236.623
Departemen lainnya 3.907.563.298 5.223.712.977
Sub jumlah 488.445.412.244 652.964.122.075

Segmen Geografis

Berikut ini adalah jumlah pendapatan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan pasar geografis:
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Penghasilan bersih
Jakarta 7.337.623.510 6.465.706.905
Bali 186.302.561.198 164.164.562.908
Sub jumlah 193.640.184.708 170.630.269.813

Beban pokok penghasilan
Jakarta 5.277.860.876 5.010.755.040
Bali 101.861.623.214 96.706.535.817
Sub jumlah 107.139.484.090 101.717.290.856

Laba Kotor
Jakarta 2.059.762.634 1.454.951.865
Bali 84.440.937.984 67.458.027.091

Jumlah 86.500.700.618 68.912.978.956

Berikut ini adalah posisi keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan pasar geografis:

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Jumlah Aset

Jakarta 30.590.733.259 32.115.651.821
Bali 609.554.428.098 643.370.093.651
Eliminasi (31.653.156.654) (38.875.323.785)

Jumlah 608.492.004.703 636.610.421.687

Jumlah Aset
Jakarta 23.158.576.970 23.353.517.383
Bali 486.139.991.928 658.735.928.478
Eliminasi (20.853.156.654) (29.125.323.785)

Jumlah 488.445.412.244 652.964.122.076
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34. Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas

Tambahan informasi mengenai laporan arus kas terkait dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus
kas sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Peningkatan setoran modal pada
Entitas induk melalui konversi utang 155.000.000.000 -

Penambahan aset tetap melalui:
Utang 2.199.815.328 -

Pengurangan utang lain-lain
melalui pelepasan entitas asosiasi 3.400.000.000 -

Pengurangan investasi saham
melalui pelepasan entitas asosiasi 3.400.000.000 -

Jumlah 163.999.815.329 -

Prakarsa pengungkapan arus kas pada aktivitas pendanaan

01 Januari 2018 Aktivitas kas Aktivitas non kas 31 Desember 2018
Liabilitas
Utang bank 348.886.750.029 (10.786.950.029) - 338.099.800.000
Utang pihak berelasi 215.035.996.440 3.243.131.628 (155.000.000.000) 63.279.128.068
Jumlah 563.922.746.469 (7.543.818.401) (155.000.000.000) 401.378.928.068

35. Perikatan dan perjanjian

Pada tanggal 15 November 2011, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Luxury Hotel
International Indonesia berupa sebagai agen yang mengatur dan mengoperasikan hotel. Perjanjian ini
berlaku selama 15 tahun. Atas pemberian jasa pengawasan dan operasi hotel tersebut, Perusahaan akan
membayar biaya manajemen dasar sebesar 2,5% untuk tahun pertama hingga ketiga dan 2,75% mulai
tahun keempat, pendapatan kotor dan biaya insentif manajemen sebesar 8% dari kuntungan kotor operasi
dan biaya penjualan dan pemasaran sebesar 1% dari pendapatan kamar kotor, yang dibayarkan setiap
bulan.

Perusahaan juga diharuskan membuat cadangan penggantian dengan persentase tertentu dari jumlah
pendapatan kotor per tahun untuk tujuan melaksanakan penggantian modal, substitusi-substitusi dan
penambahan-penambahan terhadap perabot-perabot dan peralatan hotel.

Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel dihitung dengan persentase tertentu
dari pendapatan kotor dengan perhitungan sebagai berikut:

61-120
121 dan sesudahnya

1,50%
2,50%
3,50%
4,50%
5,50%

Periode akuntansi
Setelah tanggal pembukaan

1-12
13-24

Persentase dari pendapatan kotor

25-60

Biaya manajemen yang akan dibayar ke pengelola adalah sebagai berikut:

1. Biaya manajemen
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49 dan sesudahnya

1,50%
1,75%
2,00%

Periode akuntansi Persentase dari pendapatan kotor

1-24
25-48

Akan dialokasikan sebagai berikut:

a) Biaya manajemen pokok

Biaya manajemen pokok adalah 0,25 % dari pendapatan

b) Biaya royalti

Biaya royalti hotel dihitung dengan persentase tertentu dari pendapatan kotor dengan
perhitungan sebagai berikut:

49 dan sesudahnya

1,25%
1,50%
1,75%

Periode akuntansi Persentase dari pendapatan kotor

1-24
25-48

2. Biaya insentif

Biaya insentif adalah 8 % dari laba operasi

36. Manajemen risiko keuangan

a. Faktor dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko
keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Perusahaan
mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

 Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau
sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian
Perusahaan.

 Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Perusahaan membayar liabilitasnya pada
saat jatuh tempo. Saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh
tempo.

 Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan
nilai tukar mata uang asing.

 Risiko suku bunga terdiri dari risiko suku bunga atas nilai wajar, yaitu risiko fluktuasi nilai
instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar, dan risiko suku bunga atas
arus kas, yaitu risiko arus kas dimasa datang akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga
pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui
beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan.
Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko
keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

 Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi
dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup.
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 Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin off-
setting alami antara pendapatan dan biaya dan hutang piutang dalam mata uang yang sama; dan

 Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti
praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Perusahaan mengelola risiko kredit terkait dengan simpanan dana di bank dan penempatan deposito
berjangka dengan hanya menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik
untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan mengendalikan eksposur risiko
kredit dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru.
Kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam
persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan
pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai
tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

Nilllai tercatat Maksimum eksposur Nilllai tercatat Maksimum eksposur

Kas dan bank 27.533.357.337 27.533.357.337 19.536.039.249 19.536.039.249
Piutang usaha 6.774.011.437 6.774.011.437 4.972.541.415 4.972.541.415
Piutang lain-lain 103.153.424 103.153.424 415.196.228 415.196.228

Jumlah 34.410.522.198 34.410.522.198 24.923.776.892 24.923.776.892

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Grup sesuai dengan
peringkat kredit debitur grup pada tanggal  31 Desember 2018 dan 2017:

Belum jatuh tempo
atau tidak
mengalami

penurunan nilai

Telah jatuh tempo
tetapi tidak
mengalami

penurunan nilai

Telah jatuh tempo
dan mengalami
penurunan nilai

Total

Kas dan bank 27.533.357.337 - - 27.533.357.337
Piutang usaha - 6.774.011.437 98.137.625 6.872.149.062
Piutang lain-lain - 103.153.424 - 103.153.424

Total 27.533.357.337 6.877.164.861 98.137.625 34.508.659.823

31 Desember 2018

Belum jatuh tempo
atau tidak
mengalami

penurunan nilai

Telah jatuh tempo
tetapi tidak
mengalami

penurunan nilai

Telah jatuh tempo
dan mengalami
penurunan nilai

Total

Kas dan bank 19.536.039.249 - - 19.536.039.249
Piutang usaha - 4.972.541.415 165.533.065 5.138.074.480
Piutang lain-lain - 415.196.228 - 415.196.228

Total 19.536.039.249 5.387.737.643 165.533.065 25.089.309.957

31 Desember 2017

Risiko likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.
Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar
untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh
tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo
diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit 1 bulan.
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Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

Utang usaha 3.700.271.687 - - - 3.700.271.687
Utang lain-lain 1.944.790.736 1.099.907.664 - - 3.044.698.400
Biaya yang masih harus dibayar 13.176.492.768 - - - 13.176.492.768
Utang pajak 3.248.990.600 - - - 3.248.990.600
Utang bunga 21.810.000.000 15.656.587.879 - - 37.466.587.879
Utang bank 4.200.000.000 48.000.000.000 173.400.000.000 112.499.800.000 338.099.800.000
Utang pihak berelasi 63.279.128.068 63.279.128.068
Jumlah 111.359.673.858 64.756.495.543 173.400.000.000 112.499.800.000 462.015.969.401

Liabilitas Keuangan

31 Desember 2018

Kurang dar 1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah

Utang usaha 6.096.738.526 - - - 6.096.738.526
Utang lain-lain 3.641.981.560 - - - 3.641.981.560
Biaya yang masih harus dibayar 10.139.277.865 - - - 10.139.277.865
Utang pajak 1.918.387.721 - - - 1.918.387.721
Utang bunga 44.716.587.879 - - - 44.716.587.879
Utang bank 16.800.000.000 72.536.750.029 259.550.000.000 - 348.886.750.029
Utang pihak berelasi - 215.035.996.440 - - 215.035.996.440
Jumlah 83.312.973.550 287.572.746.469 259.550.000.000 - 630.435.720.019

2-5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah

31 Desember 2017

Liabilitas Keuangan Kurang dar 1 tahun 1-2 tahun

Risiko suku bunga

Perusahaan terekspos risiko tingkat bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan sehubungan
dengan utang bank yang dimiliki. Perusahaan memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada
bank yang memiliki suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di
pasar keuangan. Untuk meminimalkan risiko ini, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan pihak
bank agar dapat membayar bunga dengan tingkat bunga tetap untuk mengantisipasi apabila terdapat
perubahan tingkat bunga pasar yang signifikan.

Tabel berikut ini menunjukan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran tingkat bunga
pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak dipengaruhi oleh tingkat
suku bunga mengambang sebagai berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Dampak terhadap laba (rugi) sebelum
pajak

Kenaikan dalam satuan poin (+100) 315.634.069 328.124.229
Penurunan dalam satuan poin (+100) (315.634.069) (328.124.229)

Risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik
yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Risiko ini merupakan
risiko yang bersifat sistematik (Systematic Risk) dimana bila risiko ini terjadi maka akan
mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perusahaan
menurun risiko ini bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan
pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirearki nilai wajar sebagai
berikut:
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a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
(tingkat 1);

b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset
atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi
dari harga) (tingkat 2); dan

c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input
yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen
keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017.

Nilai Tercatat Nilai wajar Nilai Tercatat Nilai wajar
Aset Keuangan
Kas dan bank 27.533.357.337 27.533.357.337 19.536.039.249 19.536.039.249
Piutang usaha 6.774.011.437 6.774.011.437 4.972.541.415 4.972.541.415
Piutang lain-lain 103.153.424 103.153.424 415.196.228 415.196.228

34.410.522.198 34.410.522.198 24.923.776.892 24.923.776.892

Liabilitas Keuangan
Utang usaha 3.700.271.687 3.700.271.687 6.096.738.526 6.096.738.526
Utang lain-lain 3.044.698.400 3.044.698.400 3.641.981.560 3.641.981.560
Biaya yang masih harus dibayar 13.176.492.768 13.176.492.768 10.139.277.865 10.139.277.865
Utang bunga 37.466.587.879 37.466.587.879 44.716.587.879 44.716.587.879
Utang Bank 338.099.800.000 338.099.800.000 348.886.750.029 348.886.750.029
Utang pajak 3.248.990.600 3.248.990.600 1.918.387.721 1.918.387.721
Utang pihak berelasi 63.279.128.068 63.279.128.068 215.035.996.440 215.035.996.440

462.015.969.401 462.015.969.401 630.435.720.019 630.435.720.019

31 Desember 2018 31 Desember 2017

b. Manajemen permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal
yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan
kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat
menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Kebijakan Perusahaan
adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap
pendanaan pada biaya yang wajar.

Rasio Adjusted Leverage pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
31 Desember 2018 31 Desember 2017

Utang bank 338.099.800.000 348.886.750.029
Ekuitas 120.046.592.459 (16.353.700.389)
Rasio adjusted leverage 3 (21)

37. Saldo Defisit

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan Perseroan dan entitas anak akan melanjutkan
usahanya secara berkesinambungan dan tidak mencakup adanya penyesuaian sebagai akibat adanya
ketidakpastian tentang kelangsungan hidup Perseroan dan entitas anaknya. Perseroan dan entitas
anaknya mengalami defisit pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 221.794.476.868 dan
31 Desember 2017 sebesar Rp 202.938.801.474. Perseroan mengalami saldo defisit atas laba ditahan
karena pendapatan operasional grup yang belum maksimal ditengah ketatnya persaingan bisnis
perhotelan dalam merebut segmen pelanggan.
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Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan entitas anaknya memiliki sumber daya yang memadai
untuk melanjutkan kegiatan usahanya dalam waktu mendatang yang dapat diduga secara pantas. Oleh
karena itu, dasar kelangsungan usaha tetap digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian.

Perusahaan telah dan akan terus menerapkan strategi- strategi pokok sebagai berikut :

- Memperkuat organisasi dan pembentukan team Business Development
- Memberikan pelatihan/training untuk memperkuat sumber daya manusia
- Memperbaiki kualitas pelayanan
- Penetrasi dan memperluas jaringan pemasaran dan promosi melalui trade show dan media digital
- Meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dengan berbagai mitra strategis.
- Menambah tim pemasaran dan memperkuat kerjasama dengan agen agen perjalanan domestik dan

global

Langkah - langkah dan strategi yang tengah dilakukan perseroan dalam mengatasi defisit adalah sebagai
berikut:

1. Memperkuat organisasi dan pembentukan team Business Development dalam hal ini fokus
penekanan pada tim marketing dengan langkah yang telah dilakukan:
- Bekerjasama dengan Travel Agents, MICE Organizer dan juga Wedding Organizer untuk

penjualan paket-paket meeting  (termasuk kamar, tempat pertemuan dan makan/minum)
- Memberlakukan program promosi pada saat kondisi pasar sedang lesu, seperti “early bird

promotion” dimana mereka bisa mendapatkan discount tambahan apabila mereka membeli paket
nya lebih awal

- Bekerjasama dengan perusahaan obat-obatan dan otomotif baik di dalam dan luar negeri untuk
menyelenggarakan pameran

- Bekerjasama dengan hotel Marriott lain yang ada diseluruh penjuru dunia untuk melakukan cross-
selling dalam mendatangkan pelanggan lebih banyak

- Memaksimalkan website Marriott.com sebagai wadah untuk mempromosikan paket-paket
menginap dan juga promosi jangka panjang dan juga jangka pendek.

- Bekerjasama dengan perusahaan obat-obatan dan otomotif baik di dalam dan luar negeri untuk
menyelenggarakan pameran

- Kantor pusat Marriott International melakukan kerjasama dengan online travel agents seperti
Booking.com, Expedia, Agoda, Traveloka, C-trip untuk promosi dan mejual The Stones – Legian,
Bali

- Bekerja sama dengan travel agents (offline) yang berlaku selama setahun baik didalam negeri
seperti MG Holidays, Mandira Abadi, Kaha Travel, Haryono dan diluar negeri seperti Flight Centre,
Webjet, Hotelbeds

- Bekerjasama dengan media baik yang cetak seperti Exquisite Media dan elektronik seperti Hard
Rock Radia, NET TV untuk mempromosikan hotel kami

2. Memberikan pelatihan/training untuk memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan –
pelatihan inovasi seperti inovasi penggunaan energi dan sistem tata kelola/manajemen perhotelan
melalui jaringan marriot internasional

3. Penetrasi dan memperluas jaringan pemasaran dan promosi melalui trade show dan media digital
dengan langkah langkah sebagai berikut:
- Mengunjungi secara rutin ke semua instansi pemerintah, kementerian kedutaan asing dan

perbankan untuk rapat-rapat yang diselenggarakan di Bali, The Stones – Legian, Bali sudah
menjadi hotel pilihan oleh sebagian besar DPD, DPR, Kementerian, Kedutaan USA, Australia dan
Bank Indonesia. BRI, BJB sebagai tempat rapat mereka

- Menghadiri  pameran/eksibisi promosi di Surabaya dan Jakarta untuk mendapatkan tamu yang
hendak melakukan pernikahan di Bali

- Menggunakan sarana social media seperti Facebook, Instagram, Twitter untuk mempromosikan
dan juga penjualan paket-paket menginap
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4. Memperkuat kerjasama dengan agen agen perjalanan domestik dan global
- Bekerjasama dengan hotel Marriott lain yang ada diseluruh penjuru dunia untuk melakukan cross-

selling dalam mendatangkan pelanggan lebih banyak
- Melakukan perjalanan bisnis guna mempromosikan hotel ke negara sasaran seperti Australia,

New Zealand, Singapore, India dan juga ke pasar domestik seperti Jakarta dan Surabaya

38. Kontijensi

Sampai dengan laporan auditor independen diterbitkan, Perusahaan tidak ada masalah sengketa hukum,
lingkungan hidup dan perpajakan.

39. Kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan

a. Berdasarkan Surat Ketetapan No.001/DIR-CPR/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, Perusahaan
menetapkan Dodon Trikoeswardana sebagai Sekretaris Perusahaan, hal ini sesuai dengan Peraturan
OJK No.35/POJK.04/2014 tentang sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan publik.

b. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal 11 Januari 2019, Perusahaan telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan melalui Surat No. S-2/D.04/2019 untuk melakukan penawaran umum perdana saham
biasa atas nama melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) sejumlah 520.000.000 saham dengan nilai
nominal Rp 100 per saham dan pada harga penawaran Rp 180 per saham. Perusahaan telah
mencatatkan seluruh sahamnya (Company listing) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal
18 Januari 2019.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri dari
Saham dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap Saham.

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%) Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 8.200.000.000 820.000.000.000 8.200.000.000 820.000.000.000
modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh
1. PT Citra Putra Mandiri 1.998.750.000 199.875.000.000 97,50 1.998.750.000 199.875.000.000 77,77
2. Ny. Putri Selaras 51.250.000 5.125.000.000 2,50 51.250.000 5.125.000.000 1,99
3. Masyarakat* - - 520.000.000 52.000.000.000 20,23

Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh 2.050.000.000 205.000.000.000 100,00 2.570.000.000 257.000.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 205.000.000.000 615.000.000.000 5.630.000.000 563.000.000.000

Keterangan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal Rp 100,-per Saham Nilai Nominal Rp 100,- per Saham

40. Tanggal penyelesaian laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tanggal
21 Maret 2019.

*******
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31 Desember 2018 31 Desember 2017
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank 27.292.461.470 19.105.490.357
Piutang usaha 6.721.535.801 4.887.281.028
Piutang lain-lain 103.153.424 415.196.228
Persediaan 682.532.795 796.821.235
Uang muka 273.098.225 275.833.232
Biaya dibayar dimuka 2.126.401.839 2.262.832.149
Jumlah 37.199.183.553 27.743.454.229

ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap 497.733.843.690 534.348.979.239
Aset tak berwujud 849.614.183 1.313.432.014
Piutang pihak berelasi 20.853.156.654 18.625.323.785
Aset lain - lain 754.979.999 750.129.999
Investasi saham 30.800.000.000 43.650.000.000
Aset pajak tangguhan 21.363.650.019 16.938.774.384
Jumlah 572.355.244.545 615.626.639.421
JUMLAH ASET 609.554.428.098 643.370.093.651

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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31 Desember 2018 31 Desember 2017

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha 3.608.047.607 5.881.177.982
Utang lain-lain jatuh tempo kurang

dari setahun 1.944.790.736 14.055.481.560
Biaya yang masih harus dibayar 13.032.806.684 9.019.932.783
Utang pajak 3.197.618.260 1.847.703.366
Pendapatan diterima dimuka 6.292.670.869 3.926.316.380
Utang bunga jatuh tempo kurang

dari setahun 21.810.000.000 44.716.587.879
Utang jangka panjang jatuh tempo

kurang dari satu tahun
Bank 4.200.000.000 14.550.000.000

Jumlah 54.085.934.156 93.997.199.950

Liabilitas Jangka Panjang
Utang lain-lain setelah dikurangi jatuh tempo

dalam satu tahun 1.099.907.664 -
Utang bunga setelah dikurangi jatuh tempo

dalam satu tahun 15.656.587.879 -
Utang jangka panjang setelah dikurangi

jatuh tempo dalam satu tahun
Bank 333.899.800.000 330.509.335.616

Utang pihak berelasi 63.279.128.068 216.085.996.441
Liabilitas imbalan kerja 6.883.911.228 7.263.310.529
Cadangan pemeliharaan perlengkapan,

perabotan dan peralatan 11.234.722.933 10.880.085.942
Jumlah 432.054.057.772 564.738.728.528

Jumlah Liabilitas 486.139.991.928 658.735.928.478

EKUITAS
Modal saham-terdiri dari 820.000 saham

untuk 2018 dan 50.000 saham untuk 2017

205.000.000.000 50.000.000.000
Tambahan modal disetor 133.988.750.000 133.988.750.000
Komponen ekuitas lain 1.928.191.181 594.324.159
Defisit (217.502.505.011) (199.948.908.987)
Jumlah Ekuitas 123.414.436.170 (15.365.834.827)

609.554.428.098 643.370.093.650JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Rp.100 per saham, modal disetor 205.000.000 saham
tahun 2018 dan 50.000 saham tahun 2017

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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31 Desember 2018 31 Desember 2017

Pendapatan 188.042.950.218 164.164.562.908
Beban pokok pendapatan (102.531.324.145) (97.569.083.882)
Laba kotor 85.511.626.073 66.595.479.026

Beban usaha (79.590.429.396) (72.593.109.592)

Laba (rugi) usaha 5.921.196.677 (5.997.630.566)
Pendapatan (beban) lain-lain

Pendapatan jasa giro dan bunga 26.301.764 62.054.414
Pendapatan jasa manajemen 5.025.000.000 4.322.500.000
Rugi selisih kurs (63.283.971) (131.428.057)
Beban bunga pinjaman (33.079.967.925) (32.079.373.539)
Beban administrasi Bank (439.189.390) (37.836.068)
Lain-lain 186.848.845 29.186.919

Jumlah (28.344.290.677) (27.834.896.331)
Rugi sebelum pajak penghasilan (22.423.094.000) (33.832.526.897)

Pajak penghasilan
Pajak tangguhan 4.869.497.976 7.189.422.646

Rugi setelah pajak penghasilan (17.553.596.024) (26.643.104.251)

Penghasilan komprehensif lain
Keuntungan (kerugian) aktuarial 1.778.489.363 278.747.410
Pajak terkait (444.622.341) (69.686.853)

Jumlah 1.333.867.022 209.060.558

Rugi komprehensif lain (16.219.729.002) (26.434.043.693)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK -LAMPIRAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo akhir 31 Desember 2016 50.000.000.000 133.988.750.000 385.263.602 (173.305.804.736) 11.068.208.866

Penghasilan komprehensif lain - - 209.060.558 - 209.060.558

Rugi tahun berjalan - - - (26.643.104.251) (26.643.104.251)

Saldo akhir 31 Desember 2017 50.000.000.000 133.988.750.000 594.324.159 (199.948.908.986) (15.365.834.827)

Tambahan modal disetor 155.000.000.000 - - - - 155.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain - - 1.333.867.022 - 1.333.867.022
Rugi tahun berjalan - - - (17.553.596.024) (17.553.596.024)

Saldo akhir 31 Desember 2018 205.000.000.000 133.988.750.000 1.928.191.181 (217.502.505.011) 123.414.436.170

Jumlah ekuitasModal Saham Tambahan modal disetor
lainnya Komponen ekuitas lain Defisit

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK - LAMPIRAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2018 31 Desember 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan kas dari pelanggan 188.575.049.934 166.591.507.073
Pembayaran kas kepada pemasok (34.761.798.787) (32.187.313.481)
Pembayaran untuk beban usaha (44.839.888.100) (37.737.550.535)
Pembayaran kepada karyawan (56.333.869.432) (50.940.156.167)
Pembayaran bunga (40.329.967.925) (16.507.522.534)
Penerimaan lainnya 5.363.344.568 4.496.452.991
Pembayaran lainnya (1.052.178.004) (1.275.746.769)

Arus Kas Bersih yang Diperoleh
 dari Aktivitas Operasi 16.620.692.254 32.439.670.577

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap (3.662.467.153) (2.402.238.750)
Perolehan aset lain-lain (4.850.000) (14.000.000)

Kas Bersih yang Digunakan
untuk Aktivitas Investasi (3.667.317.153) (2.416.238.750)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran utang bank (6.959.535.616) (20.503.865.717)
Penerimaan utang pihak berelasi 2.193.131.627 (4.993.830.999)

Kas Bersih Yang Diperoleh dari
 (Digunakan Untuk)  Aktivitas Pendanaan (4.766.403.989) (25.497.696.716)

Kenaikan Bersih Kas Dan Bank 8.186.971.113 4.525.735.111

Kas dan bank awal tahun 19.105.490.357 14.579.755.246

Kas dan bank akhir tahun 27.292.461.470 19.105.490.357

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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