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OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI
ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN
HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT
KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
PIHAK YANG KOMPETEN.
PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA.
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa konstruksi
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
Jl. Tebet Raya No. 14A
Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Telepon: (021) 8379 2192 - 95
Faksimili: (021) 8379 2199
Website: www.totalindo.co.id
Email: corporate.secretary@totalindo.co.id
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 1.666.000.000 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya
adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)
setiap saham, yang mewakili sebesar 24,99% (dua puluh empat koma sembilan sembilan persen) dari modal
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan
ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp310 (tiga ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang
harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh
nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp516.460.000.000 (lima ratus enam belas miliar
empat ratus enam puluh juta Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham
Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”) dengan mengalokasikan saham sebesar 0,997% (nol koma
sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham
atau sebanyak 16.602.000 (enam belas juta enam ratus dua ribu) saham, yang telah ditetapkan oleh Direksi
Perseroan berdasarkan SK No. 020/TEP-DU/SK.ESA/III/2017 tanggal 30 Maret 2017. Harga pelaksanaan
saham ESA sama dengan Harga Penawaran.
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham
lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan
bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan
kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin
dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Bahana Sekuritas

PT CLSA Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas
(terafiliasi)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP
KONDISI PASAR PROPERTI DI INDONESIA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU HARGA SAHAM PERSEROAN
MUNGKIN MENGALAMI FLUKTUASI YANG SIGNIFIKAN DI KEMUDIAN HARI TERUTAMA
DIKARENAKAN PERSEPSI ATAS PROSPEK BISNIS PERSEROAN DAN SEKTOR KONSTRUKSI
SECARA UMUM. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
P E R S E R O A N T I D A K M E N E R B I T K A N S U R AT K O L E K T I F S A H A M D A L A M P E N AWA R A N
UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN
SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum
Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 015/TEP-DU/IPO/III/2017 tanggal 31 Maret
2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (“UUPM”) dan peraturan
pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017
tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas,
Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan
Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan
pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 31 Maret 2017 sepanjang memenuhi
persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi
persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEl, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini
batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para
pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tangga1 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum.
Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini
bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan
masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode
etik, norma serta standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang
memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus
ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek selain PT Indo Premier Sekuritas serta
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi
dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam
UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XV mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XVI
mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. PT Indo Premier Sekuritas merupakan
pihak yang terafiliasi langsung dengan Perseroan dikarenakan kesamaan Komisaris.
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA.
BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA
DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN
UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN
T E R H A D A P U N D A N G - U N D A N G / P E R AT U R A N YA N G B E R L A K U D I N E G A R A
TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
“Afiliasi”

: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) UUPM, yaitu:
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan
sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun
vertikal;
(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau
komisaris dari pihak tersebut;
(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1
(satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang
sama;
(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan
oleh perusahaan tersebut;
(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan
baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang
sama; atau
(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Akuntan Publik” atau “RSM”

: berarti Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network) yang
melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

“Anggota Bursa”

: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam
Pasal 1 ayat (2) UUPM.

”BAE”

: berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang
melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum
Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal
ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta
Utara.

“Bapepam”

: berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan
penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) UUPM.

“Bapepam dan LK”

: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal
30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Pasar Modal juncto Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

“BAST” atau “Berita Acara Serah
Terima”

: berarti dokumen yang menyatakan serah terima suatu barang/
proyek dari suatu pihak kepada pihak lainnya, sesuai dengan
kontrak yang telah disepakati bersama.

“Bursa Efek” atau “BEI”

: berarti Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli
Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di
antara mereka, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat
(4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa
Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini
dicatatkan.
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“CAGR”

: berarti singkatan dari Compounded Annual Growth Rate atau
laju pertumbuhan majemuk tahunan.

“Daftar Pemesanan Pembelian
Saham” atau ”DPPS”

: berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan
Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan
yang dipesan, yang dipersiapkan oleh masing-masing Penjamin
Emisi Efek, daftar mana disusun berdasarkan FPPS.

“Dolar AS” atau “US$”

: berarti Dolar Amerika Serikat.

“Efek”

: berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit
penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas
Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

“Efektif”

: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran
sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
 DWDVGDVDUOHZDWQ\DZDNWX\DNQL
45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima
OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh
kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang
terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang
terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau
45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas
Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau
yang diminta OJK dipenuhi; atau
 DWDVGDVDUSHUQ\DWDDQHIHNWLIGDUL2-.EDKZDWLGDNDGDODJL
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.

“Emisi”

: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham
Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran
Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan
diperdagangkan di Bursa Efek.

“Formulir Konfirmasi Penjatahan
Saham” atau ”FKPS”

: berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan
untuk pemesan, yang menyatakan bukti pemilikan Saham Yang
Ditawarkan di Pasar Perdana.

“Formulir Pemesanan Pembelian
Saham” atau ”FPPS”

: berarti dokumen asli dari formulir pemesanan pembelian Saham
Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap
yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda
tangan asli serta diajukan oleh calon pembeli atau kuasa sahnya
kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang
Ditawarkan selama periode Masa Penawaran Umum Perdana
Saham.

“Harga Penawaran”

: berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran
Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp310 (tiga ratus sepuluh
Rupiah).

“Hari Bursa”

: berarti hari-hari dimana aktivitas transaksi perdagangan Efek
dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali
hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang
dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”

: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender
Gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional
yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
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“Hari Kerja”

: berarti suatu hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari yang
ditetapkan oleh Pemerintah) di mana bank buka untuk
menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

“IAPI”

: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

“Kemenkumham”

: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen
Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan
Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

“Konfirmasi Tertulis”

: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau
Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan
Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

“KSEI”

: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sesuai dengan peraturan Pasar Modal.

“Konsultan Hukum”

: berarti Makes & Partners Law Firm yang melakukan pemeriksaan
atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan
hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham.

“Manajer Penjatahan”

: berarti PT Bahana Sekuritas, sebagai salah satu dari Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan
dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

“Masa Penawaran Umum Perdana
Saham”

: berarti suatu jangka waktu di mana permintaan pemesanan
Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat
kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi
Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS,
jangka waktu mana tidak dapat kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

“Masyarakat”

: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan hukum,
baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia
dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau Warga Negara Asing
dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing, baik yang
bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun
bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

“Menkumham”

: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri
Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri
Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

“OJK”

: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak
lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal
22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Pasar Perdana”

: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh
Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum
Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
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“PDB”

: berarti singkatan dari Pertumbuhan Domestik Bruto, yaitu nilai
pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
pada periode tertentu.

“Pemegang Rekening”

: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening
efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan
bank kustodian atau perusahaan efek.

“Pemegang Saham Utama”

: berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung,
memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan
oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai
hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah
yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan.

“Pemerintah”

: berarti Pemerintah Republik Indonesia.

“Penawaran Awal”

: berarti suatu ajakan, baik langsung maupun tidak langsung,
dengan menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk
mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan,
berupa indikasi jumlah Saham Yang Ditawarkan yang ingin
dibeli dan/atau perkiraan harga atas harga penawaran efek.

“Penawaran Umum” atau
“Penawaran Umum Perdana
Saham”

: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan
untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara
yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

“Pengendali”

: berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang
mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/
atau kebijaksanaan Perseroan.

“Penitipan Kolektif”

: berarti penitipan atas saham yang dimiliki bersama oleh lebih
dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

“Penjamin Emisi Efek”

: berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk
melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan
Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang
Ditawarkan yang tidak terjual.

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”

: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan
Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Bahana Sekuritas,
PT CLSA Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas.

“Peraturan No. IX.A.2”

: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.A.7”

: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember
2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum.

“Peraturan No. IX.E.1”

: berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November
2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu.
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“Peraturan No. IX.E.2”

: berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November
2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama.

“Peraturan No. IX.J.1”

: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei
2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik.

“Peraturan OJK No. 32/2014”

: berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal
8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa
ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK
No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

“Peraturan OJK No. 33/2014”

: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal
8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik.

“Peraturan OJK No. 30/2015”

: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal
16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.

“Peraturan OJK No. 55/2015”

: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal
29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

“Peraturan OJK No. 56/2015”

: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal
29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“Peraturan OJK No. 7/2017”

: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang
merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1
kecuali angka 6 huruf I yang mengatur tentang ketentuan
mengenai dokumen lain berupa perjanjian pendahuluan dengan
Bursa Efek yang baru akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya
peraturan OJK ini yaitu tanggal 14 Maret 2017.

“Peraturan OJK No. 8/2017”

: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk
dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan
peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3.

“Peraturan Pencatatan Bursa Efek” : berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran
Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/
BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham
dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”

: berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di
KSEI No. SP-004/SHM/KSEI/0317 tanggal 30 Maret 2017, yang
dibuat dan ditandatangani oleh dan antara KSEI dan Perseroan,
berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang
akan dibuat di kemudian hari.
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”Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham”

: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
Perseroan No. 113 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat oleh
dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan
dengan Penawaran Umum, sebagaimana telah diubah dengan
Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
Perseroan No. 108 tanggal 20 April 2017, yang keduanya dibuat
di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek” atau ”PPEE”

: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum Perseroan No. 193 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat
oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin
Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran
Umum, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan
No. 107 tanggal 20 April 2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 83
tanggal 6 Juni 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Doktor
Irawan Soerodjo, Notaris di Jakarta.

“Pernyataan Efektif”

: berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan
telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran
sesuai Peraturan No. IX.A.2.

“Pernyataan Pendaftaran”

: berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada
OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19)
UUPM juncto Peraturan OJK No. 7/2017.

“Perseroan”

: berarti PT Totalindo Eka Persada Tbk., berkedudukan di Jakarta
Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

“Program ESA”

: berarti singkatan dari Program Employee Stock Allocation,
yaitu program pemberian alokasi saham kepada karyawan
Perseroan dengan jumlah sebanyak 16.602.000 (enam belas juta
enam ratus dua ribu) saham atau 0,997% (nol koma sembilan
sembilan tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan
dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

“Prospektus”

: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran
Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang
Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No.
8/2017.

“Prospektus Awal”

: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam
Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari
Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai
nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran,
penjaminan emisi Saham yang Ditawarkan, atau hal lain yang
berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat
ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No.
8/2017.

“Prospektus Ringkas”

: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai
dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan
dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah
diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat
mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam
Peraturan No. IX.A.2.
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“Rupiah” atau “Rp”

: berarti mata uang Republik Indonesia.

“RUPS”

: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat
umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan,
UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

“Saham Baru”

: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan
dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran
Umum Perdana Saham.

“Saham Yang Ditawarkan”

: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan
masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)
untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di
Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 1.666.000.000 (satu miliar
enam ratus enam puluh enam juta) saham biasa atas nama yang
mewakili sebesar 24,99% (dua puluh empat koma sembilan
sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan
setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

“SHGB”

: berarti singkatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan.

“SHM”

: berarti singkatan dari Sertifikat Hak Milik.

“SHMSRS”

: berarti singkatan dari Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun.

“Sisminbakum”

: berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan
oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham.

“Tanggal Distribusi”

: berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang
Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang
harus didistribusikan secara elektronik selambat-lambatnya 2
(dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

“Tanggal Pembayaran”

: berarti tanggal pembayaran dari Penjamin Emisi Efek melalui
Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan hasil
penjualan bersih atas pemesanan dan penjualan Saham Yang
Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yang
akan dilaksanakan bersamaan dengan Tanggal Distribusi Saham
Yang Ditawarkan.

“Tanggal Pencatatan”

: berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk
diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling
lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

“Tanggal Pengembalian Uang
Pemesanan”

: berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian
Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan
yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi
karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum
Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal
Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari
2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua)
Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau
penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.
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“Tanggal Penjatahan”

: berarti suatu tanggal yang disetujui Perseroan bersama dengan
Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja
terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Perdana
Saham.

“Undang-Undang Pasar Modal”
atau “UUPM”

: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995,
Tambahan No. 3608.

“UUPT”

: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun
2007, Tambahan No. 4756.
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DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS
“BoQ”

: berarti singkatan dari Bill of Quantity, yaitu dokumen yang
digunakan dalam proses tender di industri konstruksi yang berisi
pokok-pokok pekerjaan yang dilelangkan.

“GFA”

: berarti singkatan dari Gross Floor Area, yaitu total luas area
bruto, yang meliputi total luas lantai yang berada di dalam suatu
gedung, termasuk dinding tetap tidak termasuk atap.

“KSO”

: berarti singkatan dari Kerjasama Operasi, yaitu kerjasama usaha
antara satu atau lebih bada usaha jasa konstruksi asing dengan
satu atau lebih badan usaha jasa konstruksi, bersifat sementara
untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan
suatu badang hukum baru berdasarkan perundang-undangan
Indonesia.

“MEP”

: berarti singkatan dari Mechanical, Electrical and Plumbing,
yaitu sistem di dalam bangunan yang berfungsi untuk menunjang
konsep dari gedung yang nantinya akan memberikan fungsi dan
kenyamanan untuk pengguna/penghuni bangunan tersebut pada
saat digunakan.

“Properti Multiguna (Mixed-Use)” : berarti proyek pembangunan properti dalam satu kawasan yg
terdiri dari lebih dari 1 jenis properti misalnya terdapat tempat
perbelanjaan, apartemen dan perkantoran.
“Rusun”

: berarti singkatan dari Rumah Susun, yaitu bangunan gedung
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi
dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuansatuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara
terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan
bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

“Rusunawa”

: berarti singkatan dari Rumah Susun Sederhana Sewa, yaitu
rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat
perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang
ingin tinggal untuk sementara waktu misalnya para mahasiswa,
pekerja temporer dan lain lainnya.

“Rusunami”

: berarti singkatan dari Rumah Susun Sederhana Milik, yaitu
rumah susun sederhana yang dijual kepada masyarakat yang
tidak mampu untuk membeli rumah tapak sebagai upaya untuk
memenuhi kekurangan rumah yang selama ini belum bisa
terpenuhi, baik oleh pengembang, pemerintah maupun swadaya
masyarakat.

xi

RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain
yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait,
serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang
tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang
Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di
Indonesia.
1.

Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
PT Totalindo Eka Persada No. 434 tanggal 31 Oktober 1996, dibuat di hadapan Drs. Trisasono, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) No. C2-1253.HT.01.01.
TH.97 tanggal 24 Februari 1997 (“Akta Pendirian”).
Sejak pendirian, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami
perubahan, dengan perubahan terakhirnya sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Totalindo Eka Persada No. 36 tanggal
6 Februari 2017, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0003422.AH.01.02.Tahun 2017
tanggal 8 Februari 2017 (“Akta No. 36/2017”). Berdasarkan Akta No. 36/2017, para pemegang saham
Perseroan menyetujui (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham serta
mengubah status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka; (ii) perubahan nama
Perseroan menjadi PT Totalindo Eka Persada Tbk; (iii) pengeluaran saham dalam simpanan/portepel
Perseroan dan menawarkan/menjual saham tersebut melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada
masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.150.000.000 (dua miliar seratus lima puluh juta) saham;
(iv) pemberian program ESA dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari seluruh
saham yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham; (v)
pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham pada
BEI; (vi) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; (vii) pemberian kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham; dan (viii) perubahan
seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 36/2017,
maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum, industri,
pertanian, jasa, percetakan, pengangkutan darat, perbengkelan.
Kegiatan Usaha
Perseroan merupakan kontraktor swasta terkemuka di Indonesia dengan spesialisasi pada konstruksi
gedung bertingkat. Kegiatan usaha konstruksi telah dimulai sejak tahun 1995 oleh pendiri Perseroan
dengan melaksanakan pengerjaan Mall & Condominium Taman Anggrek, Jakarta pada tahun 1995 yang
merupakan kawasan superblok terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Portofolio proyek Perseroan
sejak saat itu telah bertambah luas meliputi antara lain apartemen, rusun, hotel, pusat perbelanjaan,
pabrik, sekolah, tempat ibadah, jalan tol dan jembatan.
Perseroan menawarkan jasa konstruksi terintegrasi, mulai dari jasa konsultasi dan desain konstruksi,
pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur sampai dengan mekanikal elektrikal dan pemipaan (plumbing)
(MEP). Perseroan memiliki Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi kualifikasi Besar 2 (“B2”) untuk konstruksi bangunan multi atau banyak hunian,
bangunan hotel, restoran dan bangunan serupa. Dengan kualifikasi ini, Perseroan dianggap mampu
untuk mengerjakan proyek-proyek dengan kriteria risiko tinggi, berteknologi tinggi dan berbiaya besar,
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diatas Rp1 miliar sampai dengan tidak terbatas, sebagai kontraktor utama, dan menjalin kerjasama
dengan kontraktor asing dalam suatu Kerja Sama Operasi (“KSO”). Perseroan juga didukung oleh
sistem Aluma dalam melakukan pekerjaan pembuatan struktur bangunan tinggi sehingga Perseroan
dapat menyelesaikan pekerjaan struktur lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Sistem ini
telah digunakan oleh Perseroan sejak tahun sejak berdiri sampai dengan saat ini.
Perseroan saat ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk menstandarisasi proses kerja,
sertifikasi ISO 14001:2004 untuk sistem manajemen lingkungan dan OHSAS 18001:2007 untuk sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar kualitas mutu internasional.
Tim manajemen Perseroan memiliki rekam jejak yang ekstensif di industri jasa konstruksi, dan di bawah
kepemimpinan mereka, Perseroan telah bertumbuh dengan baik meskipun melewati naik turunnya
perekonomian Indonesia sejak tahun 1997.
Prospek Usaha
Kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, sedang menghadapi peningkatan porsi urbanisasi lebih
dari 50% dan laju pertumbuhan penduduk miskin perkotaan sebesar 4% di 2015, keterbatasan lahan
permukiman dan peningkatan harga lahan perkotaan lebih dari 2,5 kali dalam 5 tahun terakhir, perluasan
daerah perkumuhan hingga lebih dari 1.000 km 2, keterbatasan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(“MBR”) untuk akses ke hunian yang terjangkau, backlog hunian di Jakarta hingga 1,3 juta unit pada
tahun 2015, dan keterbatasan pasokan rumah susun untuk golongan MBR dan masyarakat menengah ke
bawah. Namun di sisi lain terdapat pula inisiatif Pemerintah untuk melakukan perencanaan tata ruang
kota yang lebih terintegrasi dan penerbitan kebijakan perumahan pendukung lainnya, permintaan rumah
susun umum dan apartemen low segment yang terus meningkat sehingga terjadi kesenjangan permintaan
dan pasokan, kebijakan dan komitmen pemerintah untuk melanjutkan Program Satu Juta Rumah (PSR),
dan dorongan Pemerintah untuk meningkatkan peran aktif pengembang dan kontraktor swasta dalam
program ini. Penjelasan ini mengindikasikan pertumbuhan yang menjanjikan atas industri rumah susun
umum (rusunami/rusunawa) dan apartemen low segment serta kesempatan besar bagi pengembang
dan/atau kontraktor baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung akselerasi penyediaan hunian
terjangkau di perkotaan. (sumber: laporan Industri Permukiman Rumah Susun, Independent Research
& Advisory Indonesia, 2017)
Penjelasan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab
Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam
Prospektus ini.
2.

Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Jumlah saham yang ditawarkan

: sebanyak 1.666.000.000 (satu miliar enam ratus enam puluh enam
juta) saham baru atau sebesar 24,99% (dua puluh empat koma
sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor
penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham,
termasuk saham yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan
Program ESA sebanyak 0,997% (nol koma sembilan sembilan
tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jumlah saham yang dicatatkan

: sebanyak 6.666.000.000 (enam miliar enam ratus enam puluh
enam juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 100%
(seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang
terdiri dari saham lama sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar)
saham dan Saham Baru sebanyak 1.666.000.000 (satu miliar
enam ratus enam puluh enam juta) saham.
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Nilai Nominal

: Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Harga Penawaran

: Rp310 (tiga ratus sepuluh Rupiah)

Nilai Emisi

: Rp516.460.000.000 (lima ratus enam belas miliar empat ratus
enam puluh juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham
Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang
sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan
dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk
menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian
saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.
Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa
dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.
Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 36 tanggal 6 Februari 2017 (“Akta No. 36/2017”),
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini
diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Totalindo Investama Persada
2. Donald Sihombing
3. Sabang Merauke Sihombing
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
20.000.000.000
2.000.000.000.000
4.892.967.000
105.404.500
1.628.500
5.000.000.000
15.000.000.000

(%)

489.296.700.000
10.540.450.000
162.850.000
500.000.000.000
1.500.000.000.000

97,86
2,11
0,03
100,00

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum
Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1. PT Totalindo
Investama Persada
2. Donald Sihombing
3. Sabang Merauke
Sihombing
4. Masyarakat
Jumlah Modal
Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

20.000.000.000

2.000.000.000.000

4.892.967.000

Nilai Nominal Rp100 per saham
(%)

489.296.700.000 97,86

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

20.000.000.000

2.000.000.000.000

4.892.967.000

(%)

489.296.700.000 73,40

105.404.500

10.540.450.000

2,11

105.404.500

10.540.450.000

1,58

1.628.500

162.850.000

0,03

1.628.500

162.850.000

0,03

-

-

-

1.666.000.000

166.600.000.000 24,99

500.000.000.000 100,00

6.666.000.000

666.600.000.000 100,00

5.000.000.000
15.000.000.000

1.500.000.000.000
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13.334.000.000

1.333.400.000.000

Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program Employee Stock Allocation (ESA)
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan
mengalokasikan saham sebesar 0,997% (nol koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah Saham
Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 16.602.000 (enam belas juta
enam ratus dua ribu) saham berdasarkan Akta No. 36/2017 dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat
Keputusan No. 020/TEP-DU/SK.ESA/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang memberikan persetujuan
atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA. Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan
Harga Penawaran.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham
ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program
ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1. PT Totalindo
Investama Persada
2. Donald Sihombing
3. Sabang Merauke
Sihombing
4. Masyarakat
5. Program ESA
Jumlah Modal
Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nilai
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
(%) Jumlah Saham
(%)
Nominal (Rp)
Nominal (Rp)
20.000.000.000
2.000.000.000.000
20.000.000.000
2.000.000.000.000

4.892.967.000

489.296.700.000 97,86

4.892.967.000

489.296.700.000 73,40

105.404.500

10.540.450.000

2,11

105.404.500

10.540.450.000

1,58

1.628.500

162.850.000

0,03

1.628.500

162.850.000

0,03

-

-

-

1.649.398.000
16.602.000

164.939.800.000 24,74
1.660.200.000
0,25

500.000.000.000 100,00

6.666.000.000

666.600.000.000 100,00

5.000.000.000
15.000.000.000

1.500.000.000.000

13.334.000.000

1.333.400.000.000

Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-06/PM/2001
tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum
(“Peraturan No. IX.A.6”), PT Totalindo Investama Persada, Donald Sihombing, dan Sabang Merauke
Sihombing tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh kepemilikan atas saham Perseroan kepada
pihak manapun dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Penjelasan mengenai Saham Yang Ditawarkan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus
ini.
3.

Rencana Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi,
seluruhnya akan digunakan untuk:




VHNLWDUDNDQGLJXQDNDQXQWXNSHPED\DUDQVHEDJLDQXWDQJ3HUVHURDQ
VHNLWDUDNDQGLJXQDNDQXQWXNPHPHQXKLNHEXWXKDQPRGDONHUMD3HUVHURDQGDQ
VHNLWDUDNDQGLJXQDNDQXQWXNPHQGXNXQJSHQJHPEDQJDQELVQLV3HUVHURDQGLELGDQJNRQVWUXNVL
melalui pembelian mesin, alat berat dan/atau peralatan konstruksi.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya
dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.
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4.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan: (i)
laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang
tercantum dalam Prospektus ini; dan (ii) laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.
Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 terdiri
dari (i) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the
RSM network), auditor independen berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini
tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”); dan (ii) laporan keuangan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014, telah diaudit oleh KAP Griselda, Wisnu & Arum, auditor
independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian
(“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit RSM ditandatangani oleh Riki Afrianof dan laporan audit
KAP Griselda, Wisnu & Arum ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak.,CA.,CPA.
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan
2012 terdiri dari (i) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 (sebelum
disajikan kembali oleh Perseroan), telah diaudit oleh KAP Toni H Ratim, berdasarkan standar audit
yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”); dan (ii)
laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 (sebelum disajikan kembali
oleh Perseroan), telah diaudit oleh KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan, berdasarkan standar audit
yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan
audit KAP Toni H Ratim ditandatangani oleh Toni. H Ratim, CPA dan laporan audit KAP S. Mannan,
Ardiansyah & Rekan ditandatangani oleh Drs. Gurarso Darsoyono, Ak., CPA.
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

Aset
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Total Aset
Liabilitas
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas
Total Ekuitas
Total Liabilitas dan Ekuitas

2012

2013

1.064.299
69.337
1.133.636

1.197.836
123.723
1.321.559

1.023.112
2.820
1.025.932
107.704
1.133.636

1.063.842
98.001
1.161.842
159.717
1.321.559

31 Desember
2014

2015

2016

1.108.665
246.899
1.355.564

2.460.586
412.986
2.873.572

2.147.009
648.422
2.795.431

1.043.191
63.908
1.107.100
248.465
1.355.564

2.304.708
182.675
2.487.383
386.189
2.873.572

1.831.676
328.843
2.160.520
634.911
2.795.431

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Kotor
Laba Usaha
Laba Sebelum Pajak
Laba Tahun Berjalan
Total Penghasilan Komprehensif Tahun
Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2012
2013
2014
2015
2016
595.705
685.927
1.047.174
1.496.051
3.126.015
513.642
569.956
889.458
1.228.859
2.715.528
82.063
115.971
157.716
267.192
410.488
75.328
89.018
144.103
239.537
378.529
61.894
72.169
121.153
179.636
295.122
44.023
51.591
89.738
134.754
201.341
43.987
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52.012

88.748

134.724

201.223

Laporan Arus Kas
(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2013
2014
2015
2016

2012
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas operasi
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas
investasi
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas pendanaan
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara
kas
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun

2.974

18.037

120.963

(330.016)

(181.659)

(15.776)

(17.268)

(90.481)

(161.339)

(136.676)

(1.961)

41.989

110.846

534.721

451.780

(14.762)
72.914
58.151

42.758
58.151
100.910

141.328
100.910
242.238

43.365
242.238
285.603

133.445
285.603
419.048

2012

2013

5,68%
103,17%
104,03%

9,49%
109,64%
112,60%

23,22%
104,30%
106,28%

12,39%
104,65%
106,76%

22,88%
115,56%
117,22%

13,78%
12,65%
7,39%
3,88%
40,87%

16,91%
12,98%
7,52%
3,90%
32,30%

15,06%
13,76%
8,57%
6,62%
36,12%

17,86%
16,01%
9,01%
4,69%
34,89%

13,13%
12,11%
6,44%
7,20%
31,71%

90,50%
952,55%
116,85%
0,00%

87,91%
727,44%
104,94%
0,00%

81,67%
445,58%
116,22%
654,97%

86,56%
644,08%
220,120%
419,64%

77,29%
340,29%
199,40%
479,36%

59,41
0,53

130,95
0,52

98,91
0,77

148,37
0,52

58,12
1,12

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

15,15%
41,32%
18,17%
17,19%
16,58%
13,25%
48,29%

52,67%
36,00%
61,88%
73,94%
2,57%
-4,71%
55,57%

42,87%
69,41%
66,23%
50,16%
111,98%
124,68%
55,43%

108,95%
53,63%
58,03%
49,41%
-2,72%
-13,14%
64,40%

Rasio Keuangan

Rasio likuiditas
Rasio Kas (%)
Rasio Cepat (%)
Rasio Lancar (%)
Rasio Profitabilitas
Marjin Laba Kotor (%)
Marjin Laba Usaha (%)
Marjin Laba Bersih (%)
Laba Tahun Berjalan Terhadap Total Aset (%)
Laba Tahun Berjalan Terhadap Total Ekuitas (%)
Rasio Solvabilitas
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset (%)
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (%)
Rasio Hutang Berbunga Terhadap Modal (%)
EBITDA Terhadap Beban Bunga (%)
Rasio Aktivitas
Periode Rata-Rata Penagihan (hari)
Perputaran Aset (x)
Rasio Pertumbuhan
Pendapatan (%)
Laba Kotor (%)
Laba Usaha (%)
Laba Tahun Berjalan (%)
Total Aset (%)
Total Liabilitas (%)
Ekuitas (%)

31 Desember
2014

2015

2016

Penjelasan mengenai ikhtisar data keuangan penting selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV dalam
Prospektus ini.
5.

Faktor Risiko

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah
risiko ketergantungan terhadap kondisi pasar properti di Indonesia. Risiko-risiko yang diungkapkan
dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang telah disusun sesuai
dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan
yang dimulai dari risiko utama.
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Risiko usaha yang bersifat material
 .HWHUJDQWXQJDQWHUKDGDSNRQGLVLSDVDUSURSHUWLGL,QGRQHVLD
 3HUVDLQJDQXVDKD
 3HQLQJNDWDQELD\DNRQVWUXNVL cost overrun)
 .HWHUVHGLDDQEDKDQEDNX
 3HPED\DUDQROHKSHODQJJDQ
 3UR\HNNRQVWUXNVLGLGDHUDKEDUX
 3HUXEDKDQWHNQRORJL
 .HJDJDODQ3HUVHURDQPHPHQXKLSHUDWXUDQSHUXQGDQJXQGDQJDQ\DQJEHUODNXGDODPLQGXVWULQ\D
 .HJDJDODQEHUNRRUGLQDVLGHQJDQVXENRQWUDNWRU
 'HQGD
 .HVHKDWDQGDQNHVHODPDWDQNHUMD
 .HPDPSXDQXQWXNPHQGDSDWNDQSHQGDQDDQ
 ,QYHVWDVLDWDXDNVLNRUSRUDVL
Risiko umum
 .RQGLVLSHUHNRQRPLDQVHFDUDPDNURDWDXJOREDO
 3HUXEDKDQNXUVYDOXWDDVLQJ
 .HSDWXKDQWHUKDGDSSHUDWXUDQSHUXQGDQJXQGDQJDQ\DQJEHUODNXWHUNDLWELGDQJNRQVWUXNVL
 7XQWXWDQDWDXJXJDWDQKXNXP
 .HELMDNDQSHPHULQWDK
 .HWHQWXDQQHJDUDODLQDWDXSHUDWXUDQLQWHUQDVLRQDO
Risiko bagi investor
 +DUJDVDKDP3HUVHURDQPXQJNLQPHQJDODPLIOXNWXDVL\DQJVLJQLILNDQGLNHPXGLDQKDUL
 /LNXLGLWDVVDKDP3HUVHURDQ
 .HPDPSXDQ3HUVHURDQXQWXNPHPED\DUGLYLGHQGLNHPXGLDQKDUL
 .HSHQWLQJDQSHPHJDQJVDKDPSHQJHQGDOLGDSDWEHUWHQWDQJDQGHQJDQNHSHQWLQJDQSHPEHOL6DKDP
Yang Ditawarkan
Risiko terkait Indonesia
 3DVDUQHJDUDEHUNHPEDQJVHSHUWL,QGRQHVLDPHPLOLNLULVLNROHELKEHVDUGLEDQGLQJNDQSDVDUQHJDUD
maju, dan jika risiko tersebut terjadi, hal ini dapat menganggu kegiatan usaha Perseroan dan
mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya
 .HWLGDNVWDELODQSROLWLNGDQVRVLDOGL,QGRQHVLDGDSDWEHUGDPSDNEXUXNWHUKDGDS3HUVHURDQ
 $NWLYLWDVGDQSHPRJRNDQEXUXKDWDXNHJDJDODQGDODPPHQMDJDKXEXQJDQEDLNGHQJDQEXUXKGDSDW
berdampak merugikan terhadap Perseroan
 ,QGRQHVLDWHUOHWDNSDGDORNDVLJHPSDEXPLGDQFHQGHUXQJPHPLOLNLULVLNRJHRORJL\DQJVLJQLILNDQ
yang dapat mengakibatkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi
Penjelasan mengenai risiko usaha selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.
6.

Kebijakan Dividen

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen dalam jumlah
sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2018 berdasarkan laba tahun berjalan
tahun buku 2017, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan
jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain
(i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan
Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk
pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam
bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.
Penjelasan mengenai kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.
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I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.666.000.000 (satu miliar
enam ratus enam puluh enam juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)
setiap saham, yang mewakili sebesar 24,99% (dua puluh empat koma sembilan sembilan persen) dari
modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp310 (tiga
ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah
seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp516.460.000.000 (lima ratus enam
belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).
Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham
Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang
sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan
dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk
menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan
efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.
Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa
dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Konstruksi
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
Jl. Tebet Raya No. 14A
Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Telepon: (021) 8379 2192 - 95
Faksimili: (021) 8379 2199
Website: www.totalindo.co.id
Email: corporate.secretary@totalindo.co.id
FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN
TERHADAP KONDISI PASAR PROPERTI DI INDONESIA. RISIKO USAHA PERSEROAN
SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
R I S I K O TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU HARGA SAHAM
PERSEROAN MUNGKIN MENGALAMI FLUKTUASI YANG SIGNIFIKAN DI KEMUDIAN
HARI TERUTAMA DIKARENAKAN PERSEPSI ATAS PROSPEK BISNIS PERSEROAN DAN
SEKTOR KONSTRUKSI SECARA UMUM. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM
PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS
INI.
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Berdasarkan Akta No. 36/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir
pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Totalindo Investama Persada
2. Donald Sihombing
3. Sabang Merauke Sihombing
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
20.000.000.000
2.000.000.000.000
4.892.967.000
105.404.500
1.628.500
5.000.000.000
15.000.000.000

(%)

489.296.700.000
10.540.450.000
162.850.000
500.000.000.000
1.500.000.000.000

97,86
2,11
0,03
100,00

Penawaran Umum Perdana Saham
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum
Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1. PT Totalindo
Investama Persada
2. Donald Sihombing
3. Sabang Merauke
Sihombing
4. Masyarakat
Jumlah Modal
Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

20.000.000.000

2.000.000.000.000

4.892.967.000

Nilai Nominal Rp100 per saham
(%)

489.296.700.000 97,86

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

20.000.000.000

2.000.000.000.000

4.892.967.000

(%)

489.296.700.000 73,40

105.404.500

10.540.450.000

2,11

105.404.500

10.540.450.000

1,58

1.628.500

162.850.000

0,03

1.628.500

162.850.000

0,03

-

-

-

1.666.000.000

166.600.000.000 24,99

500.000.000.000 100,00

6.666.000.000

666.600.000.000 100,00

5.000.000.000
15.000.000.000

1.500.000.000.000

13.334.000.000

1.333.400.000.000

Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program Employee Stock Allocation (ESA)
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan
mengalokasikan saham kepada karyawan Perseroan sebesar 0,997% (nol koma sembilan sembilan tujuh
persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak
16.602.000 (enam belas juta enam ratus dua ribu) saham berdasarkan Akta No. 36/2017 dan ditetapkan
oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. 020/TEP-DU/SK.ESA/III/2017 tanggal 30 Maret 2017
yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.
Tujuan utama dari Program ESA adalah agar karyawan Perseroan mempunyai rasa turut memiliki bisnis
Perseroan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan
meningkatkan kinerja Perseroan. Selain itu, dengan memberikan apresiasi berupa saham Perseroan,
Program ESA diharapkan dapat meningkatkan loyalitas karyawan Perseroan.
Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah bagian Sumber Daya Manusia
(“SDM”) di bawah pengawasan Direktur Operasional.
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Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA
Program pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA merupakan alokasi jatah pasti dalam
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang diberikan kepada karyawan Perseroan dengan kriteria
tertentu sebagai penghargaan atas kinerja karyawan dengan biaya Perseroan. Pelaksanaan Program ESA
akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan
jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran
Umum Perdana Saham.
Mekanisme Pelaksanaan Program ESA
Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sebanyak 941 orang dan tidak
diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Karyawan yang dapat diikutsertakan
dalam Program ESA adalah karyawan Perseroan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak, yang
memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut (“Peserta Program ESA”):
Berdasarkan level jabatan
Pembagian saham dilakukan berdasarkan level jabatan karyawan yang digolongkan menjadi 6 level,
dimana setiap level jabatan mendapatkan poin penilaian yang berbeda. Level jabatan yang mendapatkan
poin terkecil, yaitu 1, adalah level Staff, sedangkan level jabatan yang mendapatkan poin terbesar, yaitu
6, adalah level Koordinator Proyek.
Berdasarkan masa kerja
Pembagian saham dilakukan berdasarkan masa kerja yang digolongkan menjadi 8 kelas yang berbeda,
dimana setiap kelas mendapatkan poin penilaian yang berbeda. Kelas masa kerja yang mendapatkan
poin terkecil, yaitu 1, adalah karyawan dengan masa kerja tidak lebih dari 3 tahun, sedangkan kelas
yang mendapatkan poin terbesar, yaitu 10, adalah karyawan dengan masa kerja 22 tahun atau lebih.
Seluruh Peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberikan alokasi
jatah pasti dalam bentuk Saham Penghargaan sesuai dengan level jabatan dan masa kerjanya masingmasing. Alokasi akan ditentukan oleh Direksi Perseroan. Seluruh karyawan yang berhak menjadi peserta
Program ESA adalah karyawan yang tidak sedang dalam masa Surat Peringatan, telah bekerja pada
Perseroan terhitung sebelum 31 Desember 2016, dan telah memiliki Rekening Efek sebelum penjatahan
saham dilakukan. Pemesanan saham Program ESA wajib diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek
selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juni 2017.
Saham Penghargaan merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada
seluruh Peserta Program ESA dan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode
1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek (“Periode Lock-Up”).
Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri, Peserta Program ESA masih dapat meneruskan
kepemilikan sahamnya dan dapat memperjualbelikan dan/atau memindahtangankannya setelah Periode
Lock-Up berakhir. Seluruh Saham Penghargaan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala
hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas
pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara
dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan
ketentuan dalam UUPT dan UUPM.
Biaya sehubungan dengan Program ESA seluruhnya merupakan biaya Perseroan dengan memperhitungkan
harga yang sama dengan Harga Penawaran serta pajak yang timbul atas penerimaan Saham Penghargaan
dari Program ESA.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham
ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program
ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:
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Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
1. PT Totalindo
Investama Persada
2. Donald Sihombing
3. Sabang Merauke
Sihombing
4. Masyarakat
5. Program ESA
Jumlah Modal
Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nilai
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
(%) Jumlah Saham
(%)
Nominal (Rp)
Nominal (Rp)
20.000.000.000
2.000.000.000.000
20.000.000.000
2.000.000.000.000

4.892.967.000

489.296.700.000 97,86

4.892.967.000

489.296.700.000 73,40

105.404.500

10.540.450.000

2,11

105.404.500

10.540.450.000

1,58

1.628.500

162.850.000

0,03

1.628.500

162.850.000

0,03

-

-

-

1.649.398.000
16.602.000

164.939.800.000 24,74
1.660.200.000
0,25

500.000.000.000 100,00

6.666.000.000

666.600.000.000 100,00

5.000.000.000
15.000.000.000

1.500.000.000.000

13.334.000.000

1.333.400.000.000

Aspek Perpajakan Program ESA
Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau diluar Bursa
Efek. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang
besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan
dari capital gain yang diterima oleh Peserta Program ESA.
Pencatatan Saham Perseroan di BEI
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak
1.666.000.000 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta) saham biasa atas nama yang berasal
dari portepel, atau mewakili sebesar 24,99% (dua puluh empat koma sembilan sembilan persen) dari
modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini,
maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebesar 75,01%
(tujuh puluh lima koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan
oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 6.666.000.000 (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta)
saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan
setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6, PT Totalindo Investama Persada, Donald Sihombing, dan Sabang
Merauke Sihombing dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan kepada
pihak manapun dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Adapun pembatasan tersebut berlaku karena berdasarkan Akta Berita Acara Rapat RUPSLB Perseroan
No. 181 tanggal 27 Oktober 2016, terdapat peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan
disetor Perseroan dengan cara pengeluaran 4.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham,
yang seluruhnya diambil oleh Donald Sihombing dan Sabang Merauke Sihombing secara proporsional.
Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 182 tanggal 27 Oktober 2016, para
pemegang saham Perseroan yaitu Donald Sihombing dan Sabang Merauke Sihombing mengalihkan kepada
PT Totalindo Investama Persada masing-masing sebanyak 4.727.040.000 saham dan 72.960.000 saham
dengan nilai nominal Rp100 per saham. Oleh karena Donald Sihombing, Sabang Merauke Sihombing,
dan PT Totalindo Investama Persada memperoleh saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dengan harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran,
maka dikenakan pembatasan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimiliki.
PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU
MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI
MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH
PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH
DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi,
akan digunakan untuk:


VHNLWDU\DLWXVHQLODL5SDNDQGLJXQDNDQXQWXNSHPED\DUDQVHEDJLDQXWDQJ
berdasarkan fasilitas-fasilitas pinjaman/pembiayaan yang diperoleh dari kreditur-kreditur sebagai
berikut:
-

senilai Rp125.953.313.564 akan digunakan untuk membayar sebagian saldo utang fasilitas
pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“BTN”) yang terdiri dari 2 (dua)
fasilitas kredit modal kerja (revolving) yang akan jatuh tempo paling dekat tanggal 16 Juli
2018 dan paling lama 16 Mei 2019 dengan tingkat bunga 12% - 12,5%. Masing-masing fasilitas
digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pembiayaan modal kerja kontraktor. Pada tanggal
30 April 2017, nilai terutang fasilitas pinjaman dari BTN tercatat sebesar Rp614.979.922.803.
Prosedur dan persyaratan pembayaran sebagian atau pelunasan lebih awal tidak diatur dalam
Akta Perjanjian Kredit dan tidak terdapat denda atau penalti atau biaya apapun lainnya
sehubungan dengan pembayaran sebagian atau pelunasan lebih awal tersebut. Sisa saldo
pinjaman untuk fasilitas tersebut setelah dilakukan pembayaran sebagian dengan menggunakan
dana hasil Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp489.026.609.239.

-

senilai Rp31.343.251.819 akan digunakan untuk membayar sebagian saldo utang fasilitas
pembiayaan musyarakah dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (“Bank Panin Syariah”) yang
akan jatuh tempo tanggal 25 Juli 2019 dengan expected return efektif setara 12%. Fasilitas
ini digunakan untuk modal kerja proyek dan back up settlement untuk non funded facility.
Pada tanggal 30 April 2017, nilai terutang fasilitas pinjaman dari Bank Panin Syariah tercatat
sebesar Rp135.580.000.000. Prosedur dan persyaratan pembayaran sebagian atau pelunasan
lebih awal dapat dilakukan tanpa dikenakan denda atau penalti atau biaya apapun lainnya.
Sisa saldo pinjaman untuk fasilitas tersebut setelah dilakukan pembayaran sebagian dengan
menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp104.236.748.181.

-

senilai Rp9.081.863.068 akan digunakan untuk membayar sebagian saldo utang fasilitas
pembiayaan musyarakah dari PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah”) yang akan jatuh tempo
tanggal 9 Maret 2023 dengan expected return efektif setara 11%. Fasilitas ini digunakan oleh
Perseroan untuk keperluan modal kerja pengerjaan proyek properti. Pada tanggal 30 April 2017,
nilai terutang fasilitas pinjaman dari BNI tercatat sebesar Rp30.000.000.000. Prosedur dan
persyaratan pembayaran sebagian atau pelunasan lebih awal adalah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di BNI Syariah dan tidak terdapat denda atau penalti atau biaya apapun lainnya
sehubungan dengan pembayaran sebagian atau pelunasan lebih awal tersebut. S i s a s a l d o
pinjaman untuk fasilitas tersebut setelah dilakukan pembayaran sebagian dengan menggunakan
dana hasil Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp20.918.136.932.

-

senilai Rp8.085.337.092 akan digunakan untuk membayar sebagian saldo utang fasilitas
pembiayaan dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (“Bank Muamalat”) yang terdiri dari
4 (empat) line facility yang akan jatuh tempo paling dekat tanggal 27 Mei 2017 dan paling
lama tanggal 28 Desember 2017 dengan expected return efektif setara 11,5%. Masing-masing
line facility bersifat revolving dan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai modal kerja
Perseroan. Pada tanggal 30 April 2017, nilai terutang fasilitas pinjaman dari Bank Muamalat
tercatat sebesar Rp283.898.000.000. Prosedur dan persyaratan pembayaran sebagian atau
pelunasan lebih awal tidak diatur dalam Akta Perjanjian Pemberian Facility dan tidak terdapat
denda atau penalti atau biaya apapun lainnya sehubungan dengan pembayaran sebagian atau
pelunasan lebih awal tersebut. Sisa saldo pinjaman untuk fasilitas tersebut setelah dilakukan
pembayaran sebagian dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana adalah
sebesar Rp275.812.662.908.
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Adapun keterangan lebih lanjut mengenai riwayat pinjaman/pembiayaan tersebut di atas
selengkapnya telah dicantumkan pada Bab III di dalam Prospektus ini. Seluruh kreditur tersebut
di atas tidak terafiliasi dengan Perseroan.


VHNLWDUDNDQGLJXQDNDQXQWXNPHPHQXKLNHEXWXKDQPRGDONHUMD3HUVHURDQJXQDPHQGXNXQJ
operasi Perseroan yang terkait beban pokok penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban
bunga pinjaman.



VHNLWDUDNDQGLJXQDNDQXQWXNPHQGXNXQJSHQJHPEDQJDQELVQLV3HUVHURDQGLELGDQJNRQVWUXNVL
melalui pembelian mesin, alat berat dan/atau peralatan konstruksi antara lain berupa Aluma System,
tower crane, passenger hoist, dan concrete pump.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan
realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam)
bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini
telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15
bulan berikutnya.
Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK
dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut
harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana
tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.
Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/
atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.
IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.
Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan mengikuti
ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
sekitar 3,484% dari nilai Emisi yang meliputi:
 %LD\DMDVDSHQMDPLQDQ management fee) : 1,250%;
 %LD\DMDVDSHQ\HOHQJJDUDDQ underwriting fee): 0,125%;
 %LD\DMDVDSHQMXDODQ selling fee) : 0,125%;
 %LD\DMDVDSURIHVLSHQXQMDQJ3DVDU0RGDOVHEHVDU\DQJWHUGLULGDULELD\DMDVD.RQVXOWDQ
Hukum sebesar 0,191%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,252%; biaya jasa Penilai Independen
sebesar 0,031%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,024%.
 %LD\D MDVD OHPEDJD SHQXQMDQJ 3DVDU 0RGDO VHEHVDU  \DQJ PHUXSDNDQ ELD\D MDVD %LUR
Administrasi Efek;
 %LD\DMDVDNRQVXOWDVLNHXDQJDQ financial advisory fee) sebesar 0,789%;
 %LD\DODLQODLQWHUPDVXNELD\D3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQGL2-.SHQFDWDWDQGL%(,GDQ
pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya
percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi
dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.
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III. PERNYATAAN UTANG
Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2016 yang tercantum dalam Prospektus ini.
Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network), auditor
independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian
(“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit RSM tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof.
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mempunyai saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas
jangka panjang masing-masing sebesar Rp1.831.676 juta dan Rp328.843 juta.
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Uraian
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Usaha - Pihak Ketiga
Utang Bruto Pemberi Kerja - Pihak Ketiga
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya
Pihak Ketiga
Utang Pajak
Beban Akrual
Uang Muka Pelanggan
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh
Tempo dalam Satu Tahun:
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank
Total Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Setahun:
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang
Total Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas

181.116
50.770
24.410
25.780
383.881
221.653

736
419.776
523.554
1.831.676

834
129.789
191.304
6.916
328.843
2.160.520

3.1. Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Jumlah utang usaha per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp181.116 juta yang seluruhnya merupakan
utang usaha pihak ketiga, dan seluruh saldo utang usaha dalam mata uang Rupiah.
Utang bruto pemberi kerja
Jumlah utang usaha per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp50.770 juta yang seluruhnya merupakan
utang kepada pihak ketiga, dan seluruh saldo utang tersebut dalam mata uang Rupiah.
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya senilai Rp24.410 juta, seluruhnya merupakan kewajiban
kepada pihak ketiga yaitu Aluma System Concrete Construction LLC., merupakan utang lain-lain selain
utang kepada pemasok yang terkait dengan pekerjaan proyek.
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Beban akrual
Beban akrual senilai Rp383.881 juta, merupakan akrual biaya jasa konstruksi yang merupakan beban
terutang dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang telah menjadi kewajiban, namun belum jatuh tempo.
Uang muka pelanggan
Uang muka pelanggan senilai Rp221.653 juta, merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja
yang secara berkala akan diperhitungkan dengan tagihan termin.
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun
Saldo bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun per 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp944.066 juta, yang terdiri dari utang pembiayaan konsumen, dana syirkah temporer, dan
utang bank masing-masing sebesar Rp736 juta, Rp419.776 juta, dan Rp523.554 juta. Penjelasan lebih
lengkap mengenai dana syirkah temporer dan utang bank dapat dilihat pada Liabilitas Jangka Panjang
dalam bab ini.

3.2. Liabilitas Jangka Panjang
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun per 31 Desember 2016
adalah Rp321.927 juta, yang terdiri dari utang pembiayaan konsumen, dana syirkah temporer, dan utang
bank masing-masing sebesar Rp834 juta, Rp129.789 juta, dan Rp191.304 juta.
Utang pembiayaan konsumen
Saldo utang pembiayaan konsumen per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp834 juta, dengan rincian
sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
1.030
222
318
1.570

Uraian
PT Mandiri Finance
PT BCA Finance
PT Bank Sahabat Sampoerna
Total
Dikurangi:
Jangka pendek – jatuh tempo dalam satu tahun
Bagian jangka panjang

736
834

Rincian utang sewa pembiayaan berdasarkan periode jatuh tempo adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Uraian
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun
2017
2018
Total
Dikurangi: bagian bunga
Jumlah liabilitas sewa
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang sewa pembiayaan jangka panjang

1.097
662
1.759
(189)
1.570
736
834
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Dana syirkah temporer
Saldo dana syirkah temporer setelah dikurangi bagian jangka pendek per 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp129.789 juta, dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
310.745
89.000
149.820
549.565
419.776
129.789

Uraian
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Total
Dikurangi : bagian jangka pendek
Bagian jangka panjang

a.

Bank Muamalat

Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari Bank Muamalat yaitu sebagai berikut:

Line Facility Al Musyarakah
Line Facility Al Musyarakah
Line Facility Al Kafalah
Line Facility Al Musyarakah
Line Facility Al Musyarakah
Line Facility Al Kafalah

Tujuan
Modal kerja proyek
Modal kerja proyek
Pembukaan Bank
Garansi dan L/C
Modal kerja proyek
Modal kerja proyek
Pembukaan Bank
Garansi dan L/C

Jangka waktu
60 bulan
60 bulan
60 bulan
60 bulan
60 bulan
60 bulan

Nisbah bagi hasil
98,48%
98,48%
Ditentukan saat
pencairan
98,48%
98,48%
Ditentukan saat
pencairan

Plafond
Rp130.000 juta
Rp130.000 juta
Rp130.000 juta
Rp70.000 juta
Rp60.000 juta
Rp130.000 juta

Saldo terutang per 31 Desember 2016 untuk seluruh fasilitas di atas adalah Rp310.745 juta.
b.

BNI Syariah

Perseroan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Plafond Line Facility
(Musyarakah)

Tujuan
Modal kerja proyek

Jangka waktu
48 bulan

Nisbah bagi hasil
97,43%

Plafond
Rp100.000 juta

Saldo terutang per 31 Desember 2016 untuk fasilitas di atas adalah Rp89.000 juta.
c.

Bank Panin Dubai Syariah

Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari Bank Panin Dubai Syariah yaitu sebagai berikut:

Line Facility
Line Facility
Ujroh
Line Facility
Line Facility
Ujroh

Al Musyarakah
Al Kafalah bil
Al Musyarakah
Al Kafalah bil

Tujuan
Modal kerja proyek
Penerbitan segala
jenis bank garansi
Modal kerja proyek
Penerbitan segala
jenis bank garansi

Jangka waktu
48 bulan
48 bulan
48 bulan
48 bulan
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Nisbah bagi hasil
91,29%
Ditentukan saat
terealisasi
91,29%
-

Plafond
Rp100.000 juta
Rp100.000 juta
Rp100.000 juta
Rp100.000 juta

Saldo terutang per 31 Desember 2016 untuk seluruh fasilitas di atas adalah Rp149.820 juta
Jaminan atas seluruh fasilitas pembiayaan yang didapatkan dari BNI Syariah, Bank Muamalat dan Bank
Panin Dubai Syariah selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII subbab Perjanjian-Perjanjian Penting
Dengan Pihak Ketiga.
Utang bank
Saldo utang bank setelah dikurangi bagian jangka pendek adalah sebesar Rp191.304 juta, dengan
rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
714.858
523.554
191.304

Uraian
PT Bank Tabungan Negara Tbk.
Dikurangi : bagian jangka pendek
Bagian jangka panjang

BTN
Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari Bank Tabungan Negara dengan rincian sebagai
berikut:
Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja

Tujuan
Modal kerja kontraktor

Modal kerja proyek
Summarecon Group dan
Agung Podomoro Group
Modal kerja proyek
Kirana Commercial
Avenue
Modal kerja kontraktor

Jangka waktu
Sesuai jangka waktu
Surat Perintah Kerja
(“SPK”)
Sesuai jangka waktu
SPK

Tingkat bunga
12,5%

Plafond
Rp200.000 juta

12,5%

Rp400.000 juta

Sesuai jangka waktu
SPK

12,5%

Rp293.000 juta

Sesuai jangka waktu
SPK

12,5%

Rp300.000 juta

Jaminan atas seluruh fasilitas kredit yang didapatkan dari Bank Tabungan Negara selengkapnya dapat
dilihat pada dapat Bab VIII subbab Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.
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3.3. Komitmen dan Kontinjensi
Per 31 Desember 2016, tidak ada perjanjian off-balance sheet.
SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA
PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG
TELAH JATUH TEMPO
SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA
MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA KEWAJIBAN
DAN/ATAU IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI
KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG
TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN
DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK
TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN
SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN
MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH
KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP
KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT
PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN
HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
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IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan
dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam
Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh
Manajemen.
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan:
(i) laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang
tercantum dalam Prospektus ini; dan (ii) laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.
Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 terdiri
dari (i) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, telah diaudit oleh KAP
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network), auditor independen
berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa
Pengecualian”); dan (ii) laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015
dan 2014, telah diaudit oleh KAP Griselda, Wisnu & Arum, auditor independen, berdasarkan standar
audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”).
Laporan audit RSM ditandatangani oleh Riki Afrianof dan laporan audit KAP Griselda, Wisnu & Arum
ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak.,CA.,CPA.
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan
2012 terdiri dari (i) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 (sebelum
disajikan kembali oleh Perseroan), telah diaudit oleh KAP Toni H Ratim, berdasarkan standar audit
yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”); dan (ii)
laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 (sebelum disajikan kembali
oleh Perseroan), telah diaudit oleh KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan, berdasarkan standar audit
yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan
audit KAP Toni H Ratim ditandatangani oleh Toni. H Ratim, CPA dan laporan audit KAP S. Mannan,
Ardiansyah & Rekan ditandatangani oleh Drs. Gurarso Darsoyono, Ak., CPA.

4.1. Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
2012
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha - Pihak Ketiga
Piutang Retensi
Aset Keuangan Lancar Lainnya
Pihak Berelasi
Pihak Ketiga
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Pihak Ketiga
Persediaan
Uang Muka
Pajak Dibayar Di Muka
Aset Non Keuangan Lancar Lainnya
Total Aset Lancar

2013

31 Desember
2014

2015

2016

58.151
96.965
63.100

100.910
246.081
49.092

242.238
283.772
75.695

285.603
608.141
130.472

419.048
497.800
196.543

10.711
13.580
29.027
8.724
743.452
40.588
1.064.299

15.973
75.049
31.407
662.493
16.832
1.197.836

20.253
11.506
56.885
20.623
387.013
10.680
1.108.665

47.831
178.702
367.690
48.820
765.797
27.529
2.460.586

59.467
228.852
595.300
30.285
110.489
8.173
1.051
2.147.009
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(dalam jutaan Rupiah)
2012
Aset Tidak Lancar
Properti Investasi
Aset Tetap
Aset Non Keuangan Tidak Lancar Lainnya
Total Aset Tidak Lancar
Total Aset
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Usaha - Pihak Ketiga
Utang Bruto Pemberi Kerja - Pihak Ketiga
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya
Pihak Ketiga
Utang Pajak
Beban Akrual
Uang Muka Pelanggan
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh
Tempo dalam Satu Tahun:
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank
Total Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Setahun:
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang
Total Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas
Ekuitas
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saldo Laba:
Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
Total Ekuitas
Total Liabilitas dan Ekuitas

2013

31 Desember
2014

2015

2016

45.742
23.595
69.337
1.133.636

60.029
63.694
123.723
1.321.559

157.877
89.022
246.899
1.355.564

8.424
300.980
103.581
412.986
2.873.572

15.724
402.643
230.054
648.422
2.795.431

63.086
441.259

67.610
340.509

40.453
96.739

76.325
535.719

181.116
50.770

17.500
30.271
151.111
194.030

29.459
15.383
176.870
361.343

77.150
6.225
248.585
344.416

147.534
24.216
269.910
577.848

24.410
25.780
383.881
221.653

856
125.000
1.023.112

622
72.045
1.063.842

4.305
225.318
1.043.191

4.456
182.027
486.672
2.304.708

736
419.776
523.554
1.831.676

2.820
2.820
1.025.932

94.944
3.057
98.001
1.161.842

5.741
53.393
4.775
63.908
1.107.100

1.711
154.441
20.769
5.754
182.675
2.487.383

834
129.789
191.304
6.916
328.843
2.160.520

5.000

5.000

5.000

8.000

500.000

102.704
107.704
1.133.636

154.717
159.717
1.321.559

243.465
248.465
1.355.564

378.189
386.189
2.873.572

200
134.711
634.911
2.795.431
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4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Kotor
Beban Usaha
Pendapatan Lainnya
Beban Lainnya
Laba Usaha
Beban Keuangan
Laba Sebelum Pajak
Beban Pajak
Pajak Final
Total Beban Pajak
Laba Tahun Berjalan
Penghasilan Komprehensif Lain
Pos-Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke
Laba Rugi:
Program Imbalan Pasti
Total Penghasilan Komprehensif Tahun
Berjalan
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)
Dasar
Dilusian

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2012
2013
2014
2015
2016
595.705
685.927
1.047.174
1.496.051
3.126.015
513.642
569.956
889.458
1.228.859
2.715.528
82.063
115.971
157.716
267.192
410.488
(7.603)
(23.505)
(21.364)
(38.100)
(46.908)
1.214
1.796
9.163
15.007
20.155
(347)
(5.244)
(1.412)
(4.561)
(5.205)
75.328
89.018
144.103
239.537
378.529
(13.434)
(16.849)
(22.950)
(59.901)
(83.408)
61.894
72.169
121.153
179.636
295.122
(17.871)
(17.871)
44.023

(20.578)
(20.578)
51.591

(31.415)
(31.415)
89.738

(44.882)
(44.882)
134.754

(93.780)
(93.780)
201.341

(36)

422

(990)

(30)

(119)

43.987

52.012

88.748

134.724

201.223

880,46
880,46

1.031,82
1.031,82

1.794,76
1.794,76

1.790,20
1.790,20

181,24
181,24

-

-

-

-
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Dividen Tunai per Saham (dalam Rupiah penuh)

4.3. Laporan Arus Kas
(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2012
2013
2014
2015
2016
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)
aktivitas operasi

2.974

18.037

120.963

(330.016)

(181.659)

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

(15.776)

(17.268)

(90.481)

(161.339)

(136.676)

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)
aktivitas pendanaan
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun

(1.961)
(14.762)
72.914
58.151

41.989
42.758
58.151
100.910

110.846
141.328
100.910
242.238

534.721
43.365
242.238
285.603

451.780
133.445
285.603
419.048
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4.4. Rasio (tidak diaudit)

Rasio likuiditas
Rasio Kas (%)
Rasio Cepat (%)
Rasio Lancar (%)
Rasio Profitabilitas
Marjin Laba Kotor (%)
Marjin Laba Usaha (%)
Marjin Laba Bersih (%)
Laba Tahun Berjalan Terhadap Total Aset (%)
Laba Tahun Berjalan Terhadap Total Ekuitas (%)
Rasio Solvabilitas
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset (%)
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (%)
Rasio Hutang Berbunga Terhadap Modal (%)
EBITDA Terhadap Beban Bunga (%)
Rasio Aktivitas
Periode Rata-Rata Penagihan (hari)
Perputaran Aset (x)

2012

2013

5,68%
103,17%
104,03%

9,49%
109,64%
112,60%

13,78%
12,65%
7,39%
3,88%
40,87%

31 Desember
2014

2015

2016

23,22%
104,30%
106,28%

12,39%
104,65%
106,76%

22,88%
115,56%
117,22%

16,91%
12,98%
7,52%
3,90%
32,30%

15,06%
13,76%
8,57%
6,62%
36,12%

17,86%
16,01%
9,01%
4,69%
34,89%

13,13%
12,11%
6,44%
7,20%
31,71%

90,50%
952,55%
116,85%
0,00%

87,91%
727,44%
104,94%
0,00%

81,67%
445,58%
116,22%
654,97%

86,56%
644,08%
220,120%
419,64%

77,29%
340,29%
199,40%
479,36%

59,41
0,53

130,95
0,52

98,91
0,77

148,37
0,52

58,12
1,12

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

15,15%
41,32%
18,17%
17,19%
16,58%
13,25%
48,29%

52,67%
36,00%
61,88%
73,94%
2,57%
-4,71%
55,57%

42,87%
69,41%
66,23%
50,16%
111,98%
124,68%
55,43%

108,95%
53,63%
58,03%
49,41%
-2,72%
-13,14%
64,40%

Rasio Pertumbuhan
Pendapatan (%)
Laba Kotor (%)
Laba Usaha (%)
Laba Periode Tahun Berjalan (%)
Total Aset (%)
Total Liabilitas (%)
Ekuitas (%)

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Fasilitas Kredit (tidak diaudit)
Berdasarkan perjanjian utang dengan pihak kreditur, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan
tertentu yaitu sebagai berikut:
Keterangan
Debt to Equity Ratio atau Rasio Kecukupan Modal (x)
Current Ratio atau Rasio Lancar (%)

Persyaratan Kredit
[


31 Desember 2016
1,45
123,04%

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban dan pembatasan
yang dipersyaratkan.
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam
bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan beserta
catatan atas laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.
Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network), auditor independen dan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Griselda,
Wisnu & Arum, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan
opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit RSM tersebut ditandatangani
oleh Riki Afrianof dan Laporan audit KAP Griselda, Wisnu & Arum ditandatangani oleh Dra.Griselda
Situmorang, Ak.,CA.,CPA.
Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa
mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan
dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara
material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Faktor Risiko
dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat
sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. Umum
Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1996 dan, pada saat Prospektus ini
diterbitkan, dimiliki sebesar 97,86% oleh PT Totalindo Investama Persada, Donald Sihombing sebesar
2,11%, dan Sabang Merauke Sihombing sebesar 0,03%.
Perseroan merupakan perusahaan penyedia jasa konstruksi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun
mengerjakan proyek-proyek properti di Indonesia, terutama proyek-proyek gedung tinggi (high rise
building) berupa hotel, mall, apartemen, rusun, dan properti mixed-use. Pelanggan Perseroan berasal
dari kalangan swasta dan pemerintah. Dari sejak berdiri, Perseroan telah menyelesaikan lebih dari 50
proyek di seluruh Indonesia.
Dalam mengerjakan proyek-proyek gedung tinggi, Perseroan mengoptimalkan penggunaan Aluma
Systems, yang berguna untuk menggantikan bekisting konvensional, sistem ini diyakini memiliki
efisiensi lebih tinggi dari segi waktu pengerjaan dan pengeluaran biaya dibandingkan dengan metode
konvensional.
Diperkirakan untuk beberapa tahun ke depan, kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta
dan kota besar lainnya, untuk hunian vertikal seperti rusanami, rusunawa, dan apartemen akan terus
meningkat, sehingga diharapkan teknologi Aluma Systems yang digunakan oleh Perseroan akan
membawa keunggulan tersendiri bagi Perseroan dalam mengerjakan proyek-proyek gedung tinggi.

5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan
Perolehan Kontrak
Jasa yang diberikan oleh Perseroan yang meliputi pekerjaan konstruksi gedung (terutama yang
bertingkat) apartemen, rusun, kantor, hotel, pusat perbelanjaan baik itu pekerjaan struktur, arsitektur
maupun mekanikal elektrikal dan pemipaan/plumbing berasal dari kontrak pemberi kerja/pelanggan
lama (berulang) maupun pelanggan baru. Kontrak mengatur mengenai nilai kontrak, jenis pekerjaan,
periode kontruksi berdasarkan disain teknis, spesifikasi dan volume bahan/pekerjaan. Biaya konstruksi
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diperhitungkan berdasarkan volume atau satuan pekerjaan di antaranya gross floor area (luas lantai
bruto) biasanya menjadi patokan yang memudahkan penghitungan biaya dan keuntungan proyek.
Hampir sebagian besar proyek Perseroan berada di wilayah Jabodetabek, selain itu saat ini Perseroan
juga sedang mengerjakan proyek di Medan dan Bali. Kontrak tersebut seringkali mengalami perubahan
ataupun penambahan pekerjaan (adendum).
Rata-rata tingkat keberhasilan Perseroan memenangkan kontrak dari tender-tender yang diikuti selama
5 tahun dari 2012-2016 mencapai sekitar 38%. Tahun 2015 adalah terbesar dalam perolehan kontrak
baru dimana Perseroan berhasil mendapatkan kontrak sebesar lebih dari Rp3,9 triliun. Per 31 Desember
2016 Perseroan memiliki kontrak yang sedang berjalan senilai Rp5,7 triliun. Saat ini Perseroan juga
sedang mengikuti 5 tender dengan nilai total proyek Rp2.501 miliar, dan sejak awal tahun 2017 telah
memenangkan 4 tender dengan total nilai proyek Rp1.483 miliar.
Besarnya tender yang diikuti dan raihan kontrak yang dimenangkan berkaitan erat dengan kondisi pasar
industri properti, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Selama 5 tahun dari 2012-2016 kontrak pekerjaan gedung properti yang diperoleh Perseroan paling
banyak berasal dari jenis hunian (apartemen dan rusun) sekitar 60%, dan diikuti segmen mixed use/
superblok sekitar 28%. Sedangkan pembagian kontrak tersebut berdasar penggolongan kualitas bangunan
terbesar disumbangkan oleh segmen high-end sekitar 45%, diikuti mid-end segmen sebesar 29% dan
low-end segmen sebesar 23%.
Pendapatan
Pendapatan diakui berdasarkan tahapan pekerjaan yang sudah diselesaikan, yang kemudian diukur
berdasarkan survey di lapangan. Pendapatan mencerminkan tingkat penyerapan kontrak yang dimiliki
(termasuk yang sedang berjalan dan kontrak baru). Jenis pekerjaan meliputi kontraktor utama, sub
kontraktor dan KSO. Selama 5 tahun dari 2012-2016 tingkat penyerapan berkisar dari 25% hingga
54%, dengan tingkat rata-rata sebesar 36%. Sedangkan tingkat pertumbuhan pendapatan untuk periode
tersebut mencapai CAGR 51,35%. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain jumlah dan besarnya
proyek, nilai kontrak, pekerjaan yang diselesaikan berkaitan dengan luasan/volume pekerjaan, tingkat
kesulitan, waktu pengerjaan, perubahan disain.
Selain pekerjaan dari pelanggan berulang, Perseroan juga mengerjakan proyek yang diberikan oleh
pelanggan baru, termasuk proyek hunian dari pemerintah. Portofolio proyek yang telah
diselesaikan Perseroan meliputi hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, rusunami, rusunawa dan
apartemen sederhana.
Beban Pokok Pendapatan
Beban ini merupakan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan tahapan pengerjaan
konstruksi (proyek) yang diukur dalam suatu periode tertentu. Pos beban ini merupakan yang terbesar
dalam penghitungan laba, tercermin dari margin laba kotor yang selama 5 tahun dari 2012-2016 mencapai
rata-rata tingkat sebesar 15,35%. Biaya yang paling berpengaruh antara lain harga material bahan baku
dan upah pekerja, dimana berlaku harga setempat. Selain itu juga sewa peralatan dan biaya penyusutan
alat konstruksi. Margin laba kotor tahun 2016 sebesar 13,1% terlihat turun dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya yaitu sebesar 17,86%, 15,06% dan 16,91%, hal ini selain karena persaingan (tercermin
dalam penetapan margin keuntungan yang lebih tipis dalam proposal tender), juga karena perbedaan
biaya yang dikeluarkan di lapangan dibandingkan perkiraan awal dan investasi Aluma Systems untuk
proyek besar di Podomoro City. Hal ini selain karena faktor teknis, antara lain kompleksitas pekerjaan,
perubahan disain, juga karena harga bahan baku dan upah setempat yang lebih mahal. Jenis pekerjaan
juga mempengaruhi margin laba kotor, dimana jenis pekerjaan struktural biasanya ber-margin lebih
rendah namun dengan volume pekerjaan lebih besar dan lebih mudah. Sedangkan pekerjaan finishing/
arsitektural, selain lebih membutuhkan waktu yang lebih lama, juga membutuhkan pengerjaan yang
lebih sulit, namun dengan margin yang lebih baik.
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Kenaikan harga bahan baku dan upah
Cost overrun yaitu kenaikan biaya tak terduga pada konstruksi, umumnya dipengaruhi kenaikan biaya
bahan baku dan kompleksitas pengerjaan yang berakibat makin lamanya penyelesaian dan selanjutnya
menyebabkan kenaikan upah. Untuk mengatasi hal ini, Perseroan biasanya membayar uang muka dan
kontrak pembelian di awal dengan suplier, terutama untuk bahan baku semen dan besi. Dengan cara ini
maka risiko fluktuasi mata uang asing yang biasanya berpengaruh terhadap harga besi bisa diminimalisir.
Manajemen kas dan biaya dana
Hal penting lainnya yang mempengaruhi laba adalah biaya bunga bank yang terutama untuk mendukung
kebutuhan modal kerja. Pencairan tagihan dari masing-masing pemberi kerja bergantung kepada
kemampuan keuangan mereka, dimana hal tersebut juga terkait dengan penjualan properti yang dibangun.
Sedangkan pelunasan utang pembelian bahan baku disesuaikan berdasarkan kebiasaan yang berlaku
terhadap suplier penyedia material bahan baku. Sering kali Perseroan, demi mendapatkan proyek dari
pelanggan berulang/baru atau menjalin hubungan, mengalami hal demikian sehingga membutuhkan
pendanaan modal kerja dari bank.
Beban Usaha
Pengerjaan proyek yang nilainya semakin besar, dan juga yang berada di luar Jawa, akan menyebabkan
kenaikan biaya-biaya terutama biaya asuransi, biaya perjalanan dan jamuan. Di samping itu, biaya gaji
dan tunjangan mempengaruhi beban usaha.

5.3. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan
Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta
penilaian kompleks terhadap hal-hal terkait akuntansi. Estimasi dan asumsi yang digunakan Perseroan
dan penilaian yang dibuat oleh Perseroan dalam menerapkan kebijakan akuntansi dapat memiliki dampak
yang signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan melakukan
evaluasi ulang secara terus menerus atas estimasi, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman
di masa lalu dan berbagai asumsi lainnya yang diyakini wajar dalam situasi tersebut.
Berikut ini diskusi mengenai kebijakan akuntansi yang melibatkan penggunaan estimasi, asumsi
dan penilaian paling signifikan dalam menyusun laporan keuangan Perseroan. Kebijakan akuntansi
signifikan, estimasi, asumsi dan penilaian yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil
usaha Perseroan dapat dilihat pada Catatan 2 dalam laporan keuangan Perseroan yang dilampirkan
dalam Prospektus ini.
Pengakuan pendapatan
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perseroan dan
jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima,
tidak termasuk diskon, rabat dan PPN.
Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:
Jasa konstruksi
Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masingmasing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada
tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi
ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak,
maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.
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Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan
penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan
untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.
Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat
diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain
yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.
Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual
Pendapatan bunga
Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok simpanan dan
tingkat bunga yang sesuai.
Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.
Pajak final
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah 3% final dari jumlah pembayaran tidak termasuk
PPN dan dipotong oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak.
Pengaturan bersama
Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu
persetujuan kontraktual untuk berbagai pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika
keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak
yang berbagi pengendalian.
Operasi bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait
dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.
Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama : (i) aset,
mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama; (ii) liabilitas, mencakup bagiannya atas
liabilitas yang terjadi bersama; (iii) pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan
dari operasi bersama; (iv) bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
(v) beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.
Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak
tersebut disebut sebagai venturer bersama. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura
bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
Perseroan memberikan program pensiun imbalan pasti dan imbalan pasca-kerja sesuai dengan UndangUndang (UU) Ketenagakerjaan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya kepada karyawan yang
memenuhi persyaratan. Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja tanpa pendanaan.
Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah 69, 72 dan 72 masing-masing pada
31 Desember 2016, 2015, dan 2014.
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Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, perhitungan imbalan kerja Perusahaan dihitung
oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan dalam
menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

Asumsi ekonomis
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Asumsi demografi
Pensiun
Mortalitas
Cacat
Pengunduran diri

2014

31 Desember
2015

2016

8,1%
10%

8,9%
10%

8,0%
10%

100% pada usia 55 tahun
Tabel Mortalita Indonesia 2011
10% dari tabel mortalita
5% per tahun sampai dengan usia 25 tahun dan menurun linier menjadi 0% di usia 45 dan
tahun-tahun setelahnya

Aset Tetap
Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap
biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan
agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.
Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan
pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap
diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain
untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.
Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.
Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya
dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis
aset sebagai berikut:
-

Bangunan : 20 tahun
Peralatan proyek : 4 – 20 tahun
Kendaraan : 4 – 8 tahun
Inventaris kantor : 4 – 8 tahun

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam
Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang
terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan
aset tetap dalam penyelesaian. Biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian tidak termasuk setiap
laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku,
tenaga kerja atau sumber daya lain.
Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada
saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.
Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak
terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar
selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba
rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.
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Pada akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu,
metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.
Properti Investasi
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduaduanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa
atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa
depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti
investasi dapat diukur dengan andal.
Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan
setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan
properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.
Setelah pengakuan awal, Perseroan memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi
sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.
Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (10-30 tahun).
Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran
dan penambahan dikapitalisasi.
Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang
ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.
Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang
ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi
secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara
hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya
penghentian atau pelepasan.
PSAK 13 (Penyesuaian 2015) memberikan klarifikasi bahwa PSAK 13 dan PSAK 22 saling mempengaruhi.
Entitas dapat mengacu pada PSAK 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang
digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK 2 sebagai pedoman apakah akuisisi properti
investasi merupakan kombinasi bisnis.
Pengungkapan pihak-pihak berelasi
PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi
bahwa suatu entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak
berelasi yang dikarenakan pengungkapan pihak berelasi, dan entitas yang memakai entitas manajemen
mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.
Imbalan kerja
PSAK No. 24 (Penyesuaian 2015) menetapkan bahwa atribusi iuran dar pekerja atau pihak ketiga
bergantung pada apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah tahun jasa. Jika jumlah iuran
bergantung pada jumlah tahun jasa, maka iuran diatribusikan pada periode jasa dengan menggunakan
metode atribusi yang sama dengan yang disyaratkan dalam paragraph 70 untuk imbalan bruto. Jika
jumlah iuran tidak bergantung dari jumah tahun jasa, maka iuran tersebut diakui sebagai pengurang
biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan oleh pekerja.
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Hasil Usaha
Tabel berikut berisi rincian atas hasil operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
31 Desember 2014, 2015 dan 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014
2015
2016
1.047.174
1.496.051
3.126.015
889.458
1.228.859
2.715.528
157.716
267.192
410.488
(21.364)
(38.100)
(46.908)
9.163
15.007
20.155
(1.412)
(4.561)
(5.205)
144.103
239.537
378.529
(22.950)
(59.901)
(83.408)
121.153
179.636
295.122

Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Kotor
Beban Usaha
Pendapatan Lainnya
Beban Lainnya
Laba Usaha
Beban Keuangan
Laba Sebelum Pajak
Beban Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan Final
Total Beban Pajak Penghasilan
Laba Tahun Berjalan
Penghasilan Komprehensif Lain
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Kerja
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

(31.415)
(31.415)
89.738

(44.882)
(44.882)
134.754

(93.780)
(93.780)
201.341

(990)
(990)
88.748

(30)
(30)
134.724

(119)
(119)
201.223

Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Pendapatan
Pendapatan Perseroan seluruhnya merupakan pendapatan jasa konstruksi.
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian pendapatan dan persentasenya terhadap
pendapatan-bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014
2015
2016
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Gedung bertingkat
- Atas
- Menengah
- Bawah
Lain-lain
Total

50.511
494.767
368.639
133.257
1.047.174

4,82
47,25
35,20
12,73
100,00

276.335
516.771
699.283
3.662
1.496.051

18,47
34,54
46,74
0,24
100,00

1.415.743
1.263.840
440.932
5.500
3.126.015

45,29
40,43
14,11
0,18
100,00

Beban pokok pendapatan
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya
terhadap pendapatan-bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016:
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Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Total

Material
Tenaga Kerja
Sub Kontraktor
Overhead

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014
2015
2016
Rp
%
Rp
%
Rp
%
701.777
78,90
854.914
69,57
1.890.764
69,63
41.529
4,67
71.789
5,84
273.661
10,08
41.790
4,70
59.527
4,84
103.439
3,81
104.362
11,73
242.628
19,74
447.663
16,49
889.458
100,00
1.228.859
100,00
2.715.528
100,00

Beban usaha
Tabel berikut ini menyajikan komponen utama beban usaha Perseroan dan persentasenya terhadap
total beban usaha Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016.

Asuransi
Gaji dan Tunjangan
Perjalanan Dinas
Jamuan
Penyusutan
Jamsostek & BPJS
Pengobatan Karyawan
Imbalan Kerja
Tenaga Ahli
Pajak
Pemeliharaan Aset Tetap
Air dan Listrik
Alat Tulis dan Barang Cetakan
Sumbangan
Iklan dan Promosi
Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor
BBM Kendaraan
Seragam Karyawan
Lain-Lain
Total

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014
2015
2016
Rp
%
Rp
%
Rp
%
1.326
6,21
9.324
24,47
10.487
22,36
8.320
38,94
8.202
21,53
8.892
18,96
126
0,59
2.843
7,46
6.774
14,44
100
0,47
2.945
7,73
6.498
13,85
1.949
9,12
1.959
5,14
4.973
10,60
0,00
696
1,83
1.230
2,62
661
3,09
1.154
3,03
1.090
2,32
728
3,41
949
2,49
1.044
2,23
764
3,58
685
1,80
907
1,93
3.820
17,88
3.945
10,36
626
1,33
99
0,46
266
0,70
542
1,16
57
0,27
205
0,54
459
0,98
613
2,87
827
2,17
459
0,98
30
0,14
578
1,52
306
0,65
267
1,25
63
0,16
295
0,63
64
0,30
363
0,95
227
0,48
103
0,48
359
0,94
192
0,41
49
0,23
115
0,30
72
0,15
2.288
10,71
2.624
6,89
1.835
3,91
21.364
100,00
38.100
100,00
46.908
100,00

Pendapatan lainnya
Pendapatan lainnya Perseroan terdiri dari pendapatan bunga, laba selisih kurs terkait kas berdenominasi
mata uang asing yang dimiliki oleh Perseroan dalam bentuk tabungan/deposito, laba penjualan aset
tetap dan lain-lain.
Beban lainnya
Beban lainnya Perseroan terdiri dari rugi selisih kurs-bersih, pajak bunga, dan lain-lain.
Tabel berikut ini menyajikan komponen utama pendapatan (beban) lainnya Perseroan dan persentasenya
terhadap total pendapatan (beban) lainnya Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014, 2015 dan 2016:
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(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014
2015
2016
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Pendapatan lainnya
Pendapatan bunga
Laba selisih kurs-bersih
Laba penjualan asset tetap
Lain-lain
Beban lainnya
Pajak bunga
Rugi selisih kurs-bersih
Lain-lain
Total

6.855
2.308
9.163

74,81
0,00
0,00
25,19
100,00

10.108
1.857
3.042
15.007

67,36
12,38
0,00
20,27
100,00

11.164
384
79
8.528
20.155

55,39
1,91
0,39
42,31
100,00

271
593
547
1.412
7.751

19,22
42,04
38,74
100,00

706
3.856
4.561
10.446

15,47
0,00
84,53
100,00

490
4.715
5.205
14.950

3,28
0,00
31,54
34,82

Beban keuangan
Beban keuangan Perseroan merupakan beban bunga atas fasilitas kredit dari Bank BTN, fasilitas
pembiayaan dari Bank Panin Dubai Syariah, Bank Muamalat, dan BNI Syariah, serta utang pembiayaan
konsumen dari Mandiri Finance, BCA Finance, dan Bank Sahabat Sampoerna.

5.4. Hasil Kegiatan Operasional
Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Pendapatan. Pendapatan Perseroan naik sebesar 108,95% menjadi Rp3.126.015 juta pada tahun 2016
dari Rp1.496.051 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan Perseroan mengerjakan beberapa mega
proyek yang kontraknya telah didapatkan pada tahun 2014 dan 2015, yaitu proyek pembangunan
Podomoro City Medan, Puri Mansion, Apartemen Mid-Town Summarecon Serpong, dan New World
Grand Bali Resort.
Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan naik sebesar 120,98% menjadi
Rp2.715.528 juta pada tahun 2016 dari Rp1.228.859 juta pada tahun 2015 terutama dikarenakan seiring
dengan pendapatan Perseroan meningkat, maka beban pokok pendapatan juga meningkat. Namun
kenaikan beban pokok pendapatan meningkat lebih besar daripada kenaikan pendapatan Perseroan,
hal itu disebabkan oleh kenaikan biaya material dan gaji karyawan yang cukup tinggi. Persaingan
bisnis di bidang konstruksi saat itu juga sedang cukup ketat, sehingga Perseroan menggunakan strategi
penerapan harga yang kompetitif dan pendapatan Perseroan bertumbuh tetapi tidak setinggi tingkat
kenaikan beban pokok pendapatan.
Laba kotor. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan naik sebesar
53,63% menjadi Rp410.488 juta pada tahun 2016 dari Rp267.192 juta pada tahun 2015 dan marjin laba
kotor Perseroan menurun menjadi 13,13% dari 17,86%.
Beban usaha. Beban usaha Perseroan naik sebesar 23,12% menjadi Rp46.908 juta pada tahun 2016 dari
Rp38.100 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan peningkatan beban asuransi dari Rp9.324 juta
menjadi Rp10.487 juta, peningkatan beban perjalanan dinas dari Rp2.843 juta menjadi Rp6.774 juta,
peningkatan beban penyusutan dari Rp1.959 juta menjadi Rp4.973 juta, dan beban jamuan dari Rp2.945
juta menjadi Rp6.498juta. Adapun beban asuransi dan beban penyusutan terjadi karena penambahan
aset tetap sekitar Rp122.668 juta yang sebagian besar berupa tanah, bangunan, dan peralatan proyek
pada tahun 2016. Sedangkan beban perjalanan dinas meningkat karena pada tahun 2016 banyak terdapat
proyek di luar Jakarta, sehingga tim kerja Perseroan memerlukan beberapa kali perjalanan dinas yang
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memakan biaya lebih besar daripada pengerjaan proyek di Jakarta, dan beban jamuan meningkat sebagai
upaya Perseroan untuk menjalin hubungan baik dengan para pemilik proyek atau pemberi kerja Perseroan
yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan Perseroan.
Pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya Perseroan naik sebesar 34,30% menjadi Rp20.155 juta pada
tahun 2016 dari Rp15.007 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan adanya peningkatan pendapatan
bunga menjadi sebesar Rp11.164 juta.
Beban lainnya. Beban lainnya Perseroan naik sebesar 14,12% menjadi Rp5.205 juta pada tahun 2016
dari Rp4.561 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan adanya kenaikan beban kategori lain-lain dari
Rp3.856 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp4.715 juta pada tahun 2016, dimana beban tersebut
berupa pengembalian uang pendapatan yang sudah diterima oleh Perseroan kepada pemilik proyek atau
pemberi kerja atas pengurangan pekerjaan atau spesifikasi.
Laba usaha. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba usaha Perseroan naik sebesar
58,03% menjadi Rp378.529 juta pada tahun 2016 dari Rp239.537 juta pada tahun 2015 dan marjin laba
usaha menurun menjadi 12,11% pada tahun 2016 dari 16,01% pada tahun 2015.
Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan naik secara cukup signifikan sebesar 39,24% menjadi
Rp83.408 juta pada tahun 2016 dari Rp59.901 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan Perseroan
mendapatkan pinjaman bank dan dana syirkah temporer sebesar Rp1.264.423 juta pada tahun 2016,
meningkat dari Rp843.908juta pada tahun sebelumnya, sehingga meningkatkan beban bunga atas
pinjaman tersebut.
Laba sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak
Perseroan naik sebesar 64,29% menjadi Rp295.122 juta pada tahun 2016 dari Rp179.636 juta pada
tahun 2015.
Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan naik sebesar 108,95% menjadi Rp93.780
juta pada tahun 2016 dari Rp44.882 juta pada tahun 2015 seiring dengan kenaikan pendapatan.
Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba periode/tahun
berjalan Perseroan naik sebesar 49,41% menjadi Rp201.341 juta pada tahun 2016 dari Rp134.754 juta
pada tahun 2015.
Penghasilan komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas,
penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp201.223 juta pada tahun
2016, meningkat sebesar 49,36% dari Rp134.724 juta pada tahun 2015.
Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014
Pendapatan. Pendapatan Perseroan naik sebesar 42,87% menjadi Rp1.496.051 juta pada tahun 2015
dari Rp1.047.174 juta pada tahun 2014, terutama dikarenakan pengerjaan proyek konstruksi yang baru
didapatkan pada tahun 2015 maupun kontrak dari tahun sebelumnya.
Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan naik sebesar 38,16% menjadi Rp1.228.859
juta pada tahun 2015 dari Rp889.458 juta pada tahun 2014 seiring dengan kenaikan pendapatan sebesar
42,87%.
Laba kotor. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan naik sebesar
69,41% menjadi Rp267.192 juta pada tahun 2015 dari Rp157.716 juta pada tahun 2014 dan marjin laba
kotor Perseroan meningkat menjadi 17,86% dari 15,06%.
Beban usaha. Beban usaha Perseroan naik sebesar 78,34% menjadi Rp38.100 juta pada tahun 2015
dari Rp21.364 juta pada tahun 2014, terutama dikarenakan kenaikan beban asuransi dari Rp1.326 juta
pada tahun 2014 menjadi Rp9.324 juta pada tahun 2015, kenaikan biaya perjalanan dinas dari Rp126
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juta menjadi Rp2.843 juta, dan kenaikan biaya jamuan dari Rp100 juta menjadi Rp2.945 juta. Adapun
kenaikan beban asuransi tersebut terutama disebabkan karena penambahan aset tetap berupa bangunan
dan peralatan proyek senilai sekitar Rp146.319 juta dan asuransi yang dibayarkan sehubungan dengan
pelaksanaan proyek seperti asuransi jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan. Kenaikan biaya
perjalanan dinas tersebut disebabkan karena pada tahun 2015, Perseroan mengerjakan mega proyek
Podomoro City Medan sehingga tim kerja Perseroan memerlukan biaya transportasi yang lebih besar
dibandingkan dengan pengerjaan proyek di Jakarta. Sedangkan beban jamuan meningkat sebagai upaya
Perseroan untuk menjalin hubungan baik dengan para pemilik proyek atau pemberi kerja Perseroan.
Pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya Perseroan naik sebesar 63,78% menjadi Rp15.007 juta pada
tahun 2015 dari Rp9.163 juta pada tahun 2014, terutama dikarenakan meningkatnya pendapatan bunga
dari Rp6.855 juta menjadi Rp10.108 juta, dan adanya laba selisih kurs-bersih sebesar Rp1.857 juta
pada tahun 2015.
Beban lainnya. Beban lainnya Perseroan naik sebesar 223,02% menjadi Rp4.561 juta pada tahun 2015
dari Rp1.412 juta pada tahun 2014, terutama dikarenakan meningkatnya beban kategori lain-lain dari
Rp547 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp3.856 juta pada tahun 2015, dimana beban tersebut
merupakan pajak bunga deposito dan jasa giro, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Laba usaha. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba usaha Perseroan naik sebesar
66,23% menjadi Rp239.537 juta pada tahun 2015 dari Rp144.103 juta pada tahun 2014 dan marjin laba
usaha meningkat menjadi 16,01% pada tahun 2015 dari 13,76% pada tahun 2014.
Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan naik secara signifikan sebesar 161,01% menjadi Rp59.901
juta pada tahun 2015 dari Rp22.950 juta pada tahun 2014, terutama dikarenakan Perseroan mendapatkan
pinjaman bank dan dana syirkah temporer sebesar Rp843.909 juta pada tahun 2015, meningkat
dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp278.711 juta, sehingga beban bunga atas pinjaman
tersebut juga meningkat.
Laba sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak
Perseroan meningkat sebesar 48,27% menjadi Rp179.636 juta pada tahun 2015 dari Rp121.153 juta
pada tahun 2014.
Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan naik sebesar 42,87% menjadi Rp44.882
juta pada tahun 2015 dari Rp31.415 juta pada tahun 2014 seiring dengan kenaikan pendapatan.
Laba periode/tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba periode/
tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 50,16% menjadi Rp134.754 juta pada tahun 2015 dari
Rp89.738 juta pada tahun 2014.
Penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di
atas, penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp134.724 juta pada
tahun 2015, meningkat sebesar 51,81% dari Rp88.748 juta pada tahun 2014.
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Berikut adalah grafik perkembangan pendapatan, laba kotor, laba tahun berjalan dan penghasilan
komprehensif tahun berjalan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016:

5.5. Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Aset
Tabel berikut menjelaskan rincian aset pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016:

2014
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha - Pihak Ketiga
Piutang Retensi
Aset Keuangan Lancar Lainnya
Pihak Berelasi
Pihak Ketiga
Tagihan Bruto Pemberi Kerja Pihak Ketiga
Persediaan
Uang Muka
Pajak Dibayar Di Muka
Aset Non Keuangan Lancar Lainnya
Total Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Properti Investasi
Aset Tetap
Aset Non Keuangan Tidak Lancar Lainnya
Total Aset Tidak Lancar
Total Aset
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2016

242.238
283.772
75.695

285.603
608.141
130.472

419.048
497.800
196.543

20.253
11.506
56.885
20.623
387.013
10.680
1.108.665

47.831
178.702
367.690
48.820
765.797
27.529
2.460.586

59.467
228.852
595.300
30.285
110.489
8.173
1.051
2.147.009

157.877
89.022
246.899
1.355.564

8.424
300.980
103.581
412.986
2.873.572

15.724
402.643
230.054
648.422
2.795.431

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Aset lancar. Aset lancar Perseroan turun sebesar 12,74% menjadi Rp 2.147.009 juta pada tahun 2016 dari
Rp2.460.586 juta pada tahun 2015, terutama disebabkan oleh penurunan uang muka dari Rp765.797 juta
pada tahun 2015 menjadi Rp110.489 juta pada tahun 2016, dan penurunan piutang usaha dari Rp608.141
juta menjadi Rp497.800 juta. Adapun penurunan uang muka tersebut terjadi karena proyek yang
dikerjakan oleh Perseroan pada tahun 2016, kontraknya didapatkan pada tahun 2015 dan sebelumnya,
sedangkan uang muka diberikan kepada supplier/pemasok segera setelah kontrak proyek didapatkan
untuk mengikat harga bahan baku. Sedangkan penurunan piutang usaha tersebut terjadi karena pemilik
proyek atau pemberi kerja telah membayarkan sebagian besar kewajibannya kepada Perseroan.
Aset tidak lancar. Aset tidak lancar Perseroan naik sebesar 57,01% menjadi Rp648.422 juta pada tahun
2016 dari Rp412.986 juta pada tahun 2015, terutama karena pada tahun 2016 terdapat kenaikan aset
tetap dari Rp300.980 juta menjadi Rp402.643 juta dan kenaikan aset keuangan tidak lancar lainnya
dari Rp103.581 juta menjadi Rp230.054 juta. Kenaikan aset tetap tersebut terutama disebabkan oleh
penambahan aset berupa tanah, bangunan, dan peralatan proyek, sedangkan kenaikan aset non keuangan
tidak lancar lainnya berupa peningkatan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya
(rekening escrow).
Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014
Aset lancar. Aset lancar Perseroan naik secara signifikan sebesar 121,94% menjadi Rp2.460.586 juta pada
tahun 2015 dari Rp1.108.665 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka
dari Rp387.013 juta menjadi Rp765.797 juta, peningkatan piutang usaha-pihak ketiga dari Rp283.772
juta menjadi Rp608.141 juta, dan peningkatan tagihan bruto pemberi kerja pihak ketiga dari Rp56.885
juta menjadi Rp367.690 juta. Adapun peningkatan uang muka tersebut terjadi karena pada tahun 2015
Perseroan banyak mendapatkan kontrak baru, sehingga Perseroan segera mengadakan kontrak dengan
pemasok/supplier untuk mengikat harga bahan baku (hedging), sedangkan piutang usaha meningkat
karena beberapa pemilik proyek atau pemberi kerja menunda pembayaran dan tagihan bruto pemberi
kerja meningkat karena terdapat perbedaan antara perhitungan progress pekerjaan suatu proyek menurut
Perseroan dengan realisasi tagihan.
Aset tidak lancar. Aset tidak lancar Perseroan naik sebesar 67,27% menjadi Rp412.986 juta pada tahun
2015 dari Rp246.899 juta pada tahun 2014, terutama karena pada tahun 2015 terdapat kenaikan aset
tetap dari Rp157.877 juta menjadi Rp300.980 juta dan kenaikan aset keuangan tidak lancar lainnya
dari Rp89.022 juta menjadi Rp103.581 juta. Kenaikan aset tetap tersebut terutama disebabkan oleh
penambahan aset berupa bangunan dan peralatan proyek, sedangkan kenaikan aset keuangan tidak lancar
lainnya disebabkan oleh adanya penambahan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya
(rekening escrow).
Liabilitas
Tabel berikut menjelaskan rincian liabilitas pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2016

2014
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Usaha - Pihak Ketiga
Utang Bruto Pemberi Kerja Pihak Ketiga
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya
Pihak Berelasi
Pihak Ketiga
Utang Pajak
Beban yang Masih Harus Dibayar
Uang Muka Pelanggan
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40.453
96.739

76.325
535.719

181.116
50.770

77.150
6.225
248.585
344.416

147.534
24.216
269.910
577.848

24.410
25.780
383.881
221.653

2014
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh
Tempo dalam Satu Tahun
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank
Total Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Setahun
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang
Total Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2016

4.305
225.318
1.043.191

4.456
182.027
486.672
2.304.708

736
419.776
523.554
1.831.676

5.741
53.393
4.775
63.908
1.107.100

1.711
154.441
20.769
5.754
182.675
2.487.383

834
129.789
191.304
6.916
328.843
2.160.520

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015
Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan turun sebesar 20,52% menjadi Rp1.831.676
juta pada tahun 2016 dari Rp2.304.708 juta pada tahun 2015, terutama disebabkan oleh penurunan utang
bruto pemberi kerja pihak ketiga dari Rp535.719 juta menjadi Rp50.770 juta, dan liabilitas keuangan
jangka pendek lainnya pihak ketiga dari Rp147.534 juta menjadi Rp24.410 juta. Adapun penurunan
utang bruto tersebut karena pada tahun 2016, sebagian proyek Perseroan sudah mendekati penyelesaian,
sedangkan penurunan liabilitas jangka pendek lainnya terjadi karena sebagian besar liabilitas tersebut
sudah dilunasi oleh Perseroan kepada pihak ketiga.
Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan naik sebesar 80,02% menjadi Rp 328.843
juta pada tahun 2016 dari Rp182.675 juta pada tahun 2015, terutama karena pada tahun 2016 terdapat
kenaikan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dari Rp20.769 juta
menjadi Rp191.304 juta. Kenaikan utang tersebut disebabkan oleh Perseroan mendapatkan pinjaman
jangka panjang yang baru dari Bank Tabungan Negara, Bank Muamalat, Bank BNI Syariah dan Bank
Panin Dubai Syariah.
Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014
Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan naik secara signifikan sebesar 120,93%
menjadi Rp2.304.708 juta pada tahun 2015 dari Rp1.043.191 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan
oleh peningkatan utang bruto pemberi kerja pihak ketiga dari Rp96.739 juta menjadi Rp535.719 juta,
dan adanya bagian liabilitas jangka panjang (utang bank) yang jatuh tempo dalam satu tahun Rp486.672
juta pada tahun 2015, dimana akun tersebut tidak ada pada tahun 2014. Peningkatan utang bruto tersebut
terjadi karena banyak proyek yang baru mulai dikerjakan pada tahun 2015. Sedangkan bagian liabilitas
jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun tersebut timbul karena Perseroan mendapatkan
pinjaman jangka panjang dari BTN, yang harus dibayarkan oleh Perseroan pada tahun 2015.
Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan naik sebesar 185,84% menjadi Rp182.675
juta pada tahun 2015 dari Rp 63.908 juta pada tahun 2014, terutama karena pada tahun 2015 terdapat
kenaikan pada utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun berupa
dana syirkah temporer (pinjaman/pembiayaan dari Bank Muamalat) dari Rp53.393 juta menjadi
Rp154.441 juta dan utang bank dari nihil menjadi Rp20.769 juta yang merupakan pinjaman dari BTN.
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Ekuitas
Tabel berikut menjelaskan rincian ekuitas pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016:

2014
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saldo Laba
Total Ekuitas

5.000
243.465
248.465

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2016
8.000
500.000
378.189
134.911
386.189
634.911

Terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan
tahun 2015, dari Rp8.000 juta menjadi Rp500.000 juta. Peningkatan tersebut terjadi secara bertahap,
dimana pada bulan Januari 2016, pemegang saham Perseroan yaitu Donald Sihombing menyetorkan
tambahan modal senilai Rp2.500 juta, lalu terdapat konversi utang antara Donald Sihombing dan
Sabang Merauke Sihombing kepada PT Totalindo Investama Persada yang ditukar dengan saham senilai
Rp480.000 juta. Setelah itu PT Totalindo Investama Persada, Donald Sihombing dan Sabang Merauke
Sihombing menyetorkan tambahan modal lagi senilai Rp9.500 juta.
Sedangkan peningkatan modal yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan oleh penyetoran tambahan
modal senilai Rp3.000 juta yang dilakukan oleh Donald Sihombing dan Sabang Merauke Sihombing.
Berikut adalah grafik perkembangan total aset, total liabilitas dan total ekuitas pada 31 Desember
2014, 2015 dan 2016:

5.6. Likuiditas dan Sumber Pendanaan
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp419.048 juta dan
memiliki fasilitas pinjaman dari bank yang belum ditarik sebesar Rp303.749 juta.
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Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014
2015
2016
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas operasi
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas investasi
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas
pendanaan
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun

120.963

(330.016)

(181.659)

(90.481)

(161.339)

(136.676)

110.846
141.328
100.910
242.238

534.721
43.365
242.238
285.603

451.780
133.445
285.603
419.048

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp181.659 juta terutama
terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan Rp2.586.480 juta dan pembayaran kas kepada karyawan,
pemasok dan pihak ketiga Rp2.639.883 juta. Arus kas bersih tersebut menurun dibandingkan dengan
tahun 2015, terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dari Rp1.081.564
juta menjadi Rp2.586.480 juta, yang lebih besar peningkatannya daripada peningkatan pembayaran kas
kepada karyawan, pemasok dan pihak ketiga dari Rp1.345.125 juta menjadi Rp2.639.883 juta.
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp330.016 juta
terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan Rp1.081.564 juta dan pembayaran kas kepada
karyawan, pemasok dan pihak ketiga Rp1.345.126 juta, dimana arus kas bersih tersebut berubah
secara signifikan dibandingkan dengan arus kas bersih yang masih dapat diperoleh dari aktivitas
investasi pada tahun 2014. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada
karyawan, pemasok dan pihak ketiga dari Rp809.578 juta menjadi Rp1.345.125 juta, yang lebih besar
peningkatannya daripada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dari Rp984.118 juta menjadi
Rp1.081.564 juta. Adapun pada tahun 2015, beberapa pemilik proyek atau pemberi kerja Perseroan
menunda pembayaran, sehingga pembayaran tersebut dibayarkan pada tahun 2016.
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp136.676 juta
yang terutama terdiri dari arus kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap Rp124.118 juta, dimana
arus kas bersih tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2015, terutama disebabkan oleh penurunan
arus kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap dari Rp152.915 juta menjadi Rp124.118 juta.
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp161.339 juta,
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan arus kas yang
digunakan untuk perolehan aset tetap dari Rp90.481 juta menjadi Rp152.915 juta. Adapun peningkatan
tersebut disebabkan oleh banyaknya pengerjaan proyek yang baru dimulai pada tahun 2015.
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp451.780 juta
terutama terdiri dari arus kas yang diperoleh dari penerimaan pinjaman bank dan dana syirkah temporer
sebesar Rp1.065.237 juta dari Bank Tabungan Negara, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Bank
Panin Dubai Syariah, tambahan setoran modal sebesar Rp382.500 juta, dan arus kas yang digunakan
untuk pembayaran pinjaman bank dan dana syirkah temporer sebesar Rp644.723 juta kepada BTN,
BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Panin Dubai Syariah dan pembayaran dividen tunai sebesar
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Rp335.000 juta, menurun dibandingkan dengan tahun 2015, terutama karena meskipun Perseroan
menerima pinjaman bank dan dana syirkah temporer dan mendapatkan tambahan setoran modal, hal
tersebut masih lebih kecil nilainya dibandingkan dengan pembayaran dividen tunai dan peningkatan
pembayaran pinjaman bank dan dana syirkah temporer.
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp534.721
juta, terutama terdiri dari arus kas yang diperoleh dari penerimaan pinjaman bank dan dana syirkah
temporer sebesar Rp921.824 juta dari Bank Tabungan Negara, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, dan
Bank Panin Dubai Syariah yang sebagian di-offset dengan pembayaran pinjaman bank dan dana syirkah
temporer sebesar Rp356.625 juta kepada keempat kreditur tersebut. Arus kas bersih tersebut meningkat
dibandingkan dengan tahun 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan arus kas yang diperoleh dari
penerimaan pinjaman bank dan dana syirkah temporer yang lebih besar dibandingkan arus kas yang
digunakan untuk pembayaran pinjaman bank dan dana syirkah temporer.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai likuiditas yang cukup untuk modal kerja
yang dibutuhkan, namun apabila diperlukan, Perseroan akan mengupayakan mendapatkan likuiditas
tambahan yang dapat berasal dari pinjaman bank atau setoran modal tambahan oleh pemegang saham
Perseroan.

5.7. Belanja Modal
Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
31 Desember 2014, 2015 dan 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014
2015
2016
30.563
6.750
24.802
100.568
139.569
67.539
466
40
3.491
8.152
1.178
104.059
154.936
124.118

Tanah
Bangunan
Peralatan proyek
Inventaris kantor
Kendaraan bermotor
Total

Nilai belanja modal Perseroan pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 meningkat secara
signifikan terutama disebabkan oleh pembelian peralatan proyek dan bangunan. Adapun peningkatan
tersebut terjadi karena Perseroan membutuhkan peralatan proyek dalam jumlah lebih besar dibandingkan
tahun 2014, sebagai akibat pengerjaan proyek berskala sangat besar yaitu proyek Podomoro City Deli
Medan. Sedangkan pada tahun 2016, nilai belanja modal sedikit mengalami penurunan karena investasi
pada peralatan proyek sudah tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, dan investasi pada tanah dan
bangunan meningkat tetapi relatif tidak sebanding dengan penurunan nilai investasi pada peralatan
proyek.

5.8. Kewajiban Kontinjensi dan Perjanjian Off-Balance Sheet
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perjanjian off-balance sheet.
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VI.

FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus
berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya
risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan.
Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat
berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan
dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah
satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Deskripsi
pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi
mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber
pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi
Perseroan serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap
kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

6.1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
Ketergantungan terhadap kondisi pasar properti di Indonesia
Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi industri konstruksi, antara lain mencakup kondisi
perekonomian Indonesia, kinerja pasar properti secara umum, tingkat pengangguran, ketersediaan
dana, kenaikan harga bahan baku, fluktuasi tingkat suku bunga beserta faktor-faktor lain yang berada di
luar kendali Perseroan. Industri konstruksi yang merupakan penunjang industri properti, pertumbuhan
usahanya secara umum berbanding lurus dengan pertumbuhan industri properti.
Meskipun Perseroan telah menjalankan usahanya dengan seoptimal mungkin dan mungkin memiliki
keunggulan tersendiri dibandingkan dengan para pesaingnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan
akan mampu untuk meningkatkan dan/atau menjaga pertumbuhan usahanya di saat industri properti di
Indonesia sedang stagnan atau menurun.
Penurunan jumlah permintaan atas produk properti di Indonesia seperti apartemen kelas atas, menengah,
atau bawah, gedung-gedung berskala besar serta rumah susun, dapat mempengaruhi secara negatif
kegiatan usaha Perseroan, sehingga pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan,
hasil operasi dan prospek pertumbuhan Perseroan.

6.2. Risiko usaha yang bersifat material
Persaingan usaha
Pertumbuhan ekonomi dan prospek pembangunan ekonomi di Indonesia, mendorong persaingan yang
semakin ketat pada bidang usaha jasa konstruksi baik bagi perusahaan yang dimiliki oleh swasta
maupun Pemerintah. Dengan jumlah pelaku usaha di sektor jasa konstruksi yang relatif cukup banyak,
terdapat kemungkinan salah satu atau beberapa pelaku usaha akan memberikan harga yang kompetitif
bahkan harga yang lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh Perseroan, sehingga hal tersebut
berpotensi untuk mengurangi permintaan terhadap jasa Perseroan. Selain dari segi harga, para pesaing
Perseroan dapat meningkatkan nilai kompetitif mereka dengan memberikan kualitas layanan yang lebih
baik dengan harga yang relatif sama dengan harga pasar.
Keterlambatan atau ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan
usaha di sektor jasa konstruksi, akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih
kompetitif baik dari segi harga maupun kualitas. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap
kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.
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Peningkatan biaya konstruksi (cost overrun)
Kinerja keuangan Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif oleh biaya yang melebihi anggaran
(cost overrun). Proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu yang
tidak pendek, dan dapat memberikan dampak negatif melalui faktor-faktor yang berada di luar kendali
Perseroan. Beberapa kontrak Perseroan dengan para pelanggannya, tidak menyediakan ruang bagi
penyesuaian nilai kontrak apabila terdapat peningkatan beban kontrak. Oleh karena itu, setiap beban
kontrak yang terjadi, yang jumlahnya lebih besar dari beban yang diestimasikan, dapat mempengaruhi
secara negatif profitabilitas proyek, jika beban yang meningkat tersebut harus ditanggung oleh Perseroan,
sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.
Untuk setiap proyek, Perseroan melakukan estimasi biaya yang telah memperhitungkan harga material/
bahan baku, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan upah tenaga kerja, berdasarkan biaya yang ditentukan
oleh sub-kontraktor atau pemasok, serta pengalaman Perseroan di masa lalu. Tidak ada jaminan bahwa
estimasi Perseroan atau informasi yang menjadi dasar dari estimasi tersebut telah tepat. Jika biaya
aktual lebih besar daripada perkiraan Perseroan, pada umumnya Perseroan tidak dapat meneruskan
kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan, sehingga profitabilitas Perseroan dapat menurun bahkan
berpotensi mengalami kerugian. Kenaikan harga bahan baku tersebut umumnya terjadi karena berbagai
faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan seperti pelemahan nilai tukar Rupiah
terhadap mata uang asing, faktor cuaca yang buruk dapat mengurangi jumlah pasokan bahan baku
yang tersedia, atau pertumbuhan permintaan akan bahan baku yang lebih tinggi daripada pertumbuhan
pasokan bahan baku.
Ketersediaan bahan baku
Dalam mengerjakan suatu proyek, Perseroan memerlukan bahan baku utama seperti besi dan beton
yang cukup. Jika Perseroan tidak mampu untuk menjaga ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan,
maka proyek tersebut dapat tertunda/terlambat penyelesaiannya. Keterlambatan dalam menyelesaikan
suatu proyek berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pelanggan Perseroan, sehingga pelanggan
mungkin akan mengenakan denda kepada Perseroan sebagai kompensasinya. Selain itu, keterlambatan
dalam menyelesaikan suatu proyek juga dapat menyebabkan arus kas yang diharapkan diterima oleh
Perseroan menjadi tertunda, sehingga hal tersebut berdampak negatif bagi kondisi keuangan Perseroan.
Pembayaran oleh pelanggan
Dalam memberikan jasanya, Perseroan memberikan kemudahan kepada para pelanggannya untuk
melakukan pembayaran secara bertahap yang diatur sesuai termin yang disepakati. Dengan adanya time
lag antara periode pengeluaran yang dikeluarkan Perseroan dalam melakukan pengerjaan proyek dengan
periode penagihan pembayaran dari para pelanggan, dan antara periode penagihan pembayaran dengan
periode pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, hal tersebut menimbulkan risiko bagi Perseroan
dalam memperoleh pembayaran yang diharapkan sehingga dapat mengganggu arus kas masuk yang
sudah diproyeksikan oleh Perseroan. Selain tertunda, pembayaran piutang oleh pelanggan tersebut
mungkin tidak dapat tertagih jika pelanggan sedang mengalami kesulitan keuangan atau dengan itikad
tidak baik pelanggan tersebut tidak melunasinya. Sebagai contoh, pada saat krisis ekonomi di tahun
1999, salah satu pelanggan Perseroan pernah membayarkan piutangnya berupa properti. Piutang yang
tidak tertagih, piutang yang dibayarkan dalam bentuk selain uang tunai, dan penundaan pembayaran
oleh pelanggan dapat berdampak negatif bagi modal kerja, arus kas, dan profitabilitas Perseroan.
Walaupun mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan telah
diatur dalam kontrak kerja konstruksi, tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran
tepat waktu.
Selain itu, mendekati penyelesaian suatu proyek, pada umumnya sampai dengan 5% dari nilai kontrak
akan ditahan oleh pemberi kerja dan pembayaran akhir akan bergantung pada persetujuan perhitungan
akhir. Beberapa pemberi kerja atau pengembang dapat menolak untuk menyetujui perhitungan akhir
ini dengan berbagai alasan, termasuk untuk menunda pembayaran atapun menunda mulainya periode
pemeliharaan. Penundaan penyelesaian perhitungan akhir akan menunda penerimaan pembayaran retensi
sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan arus kas Perseroan.
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Proyek konstruksi di daerah baru
Adanya proyek-proyek di daerah baru dimana Perseroan belum pernah beroperasi sebelumnya, dapat
memberikan risiko baru yang dapat menghambat kegiatan operasional Perseroan. Dalam menjalankan
kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jakarta, dan sebagian besar proyek yang dikerjakan
oleh Perseroan juga berlokasi di wilayah Jabodetabek. Namun dalam upaya mengembangkan usahanya,
Perseroan juga berusaha memperbanyak pengerjaan proyek di berbagai daerah lain di luar Pulau Jawa.
Perseroan tidak dapat menjamin pengerjaan proyek di daerah baru akan berjalan seperti yang telah
direncanakan berdasarkan pengalaman Perseroan dalam mengerjakan berbagai proyek di Pulau Jawa,
dikarenakan oleh adanya risiko hubungan dengan pemasok lokal yang baru, risiko tidak mendapatkan
tenaga kerja yang memadai atau perhitungan akan tingkat profitabilitas yang dapat dihasilkan di daerah
tersebut.
Perubahan teknologi
Sebagai perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk melakukan pekerjaan konstruksi, Perseroan
perlu mencermati perkembangan teknologi di bidang konstruksi dan menganalisis mengenai perlu atau
tidaknya Perseroan untuk menggunakan teknologi yang lebih baru. Teknologi industri sangat mungkin
untuk mengalami perkembangan, dimana perkembangan tersebut dapat meningkatkan output dengan
bahkan mungkin dapat mengurangi input.
Meskipun Perseroan berkeyakinan telah menggunakan teknologi yang dianggap teknologi terbaik saat ini
untuk bidang usaha Perseroan, kelalaian dalam mencermati perkembangan teknologi di bidang konstruksi
maupun dalam menganalisa kebutuhan akan teknologi baru yang lebih efisien dapat menyebabkan
pertumbuhan usaha Perseroan menjadi stagnan atau bahkan menurun jika terlambat mengantisipasi
perubahan teknologi baru.
Kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya
Dalam hal Perseroan lalai dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
industrinya, akan berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Akibat dari kelalaian
tersebut dapat berupa teguran dari instansi terkait, pemberhentian sementara kegiatan pengerjaan proyek,
maupun denda. Seluruh hal tersebut dapat berdampak negatif bagi Perseroan baik dari segi finansial
maupun kredibilitas.
Kegagalan berkoordinasi dengan subkontraktor
Perusahaan yang bergerak dalam industri konstruksi di Indonesia pada umumnya melakukan kerja sama
dengan subkontraktor untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan spesifik pada proyek yang berskala
relatif cukup besar. Kesulitan yang dialami oleh subkontraktor atau perselisihan yang timbul antara
subkontraktor dapat memberikan dampak negatif kepada kegiatan dan hasil operasi Perseroan. Setiap
kesulitan seperti perolehan dan kualitas bahan baku, pengelolaan lokasi serta perselisihan yang timbul
antara Perseroan dan para subkontraktornya, dapat menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya
konstruksi. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan dan hasil operasi Perseroan.
Denda
Penundaan terhadap penyelesaian dan penyerahan suatu proyek konstruksi oleh kesalahan pihak
Perseroan dapat berakibat dikenakan denda. Kontrak-kontrak dengan pelanggan Perseroan pada umumnya
mengatur tentang kewajiban pembayaran denda dalam hal terjadi penundaan penyelesaian proyek.
Pembayaran denda tersebut akan menimbulkan biaya tambahan yang dapat mempengaruhi arus kas,
kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, denda
dapat dikenakan pada perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang timbul karena terjadinya
kecelakaan kerja yang terjadi selama proyek berlangsung, dan kelalaian untuk menaati instruksi yang
diberikan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pelanggan.
Kesehatan dan keselamatan kerja
Sektor konstruksi yang dipandang sebagai salah satu sektor yang memiliki risiko kecelakaan relatif
besar, Perseroan sebagai pelaku usaha di bidang konstruksi, dalam melaksanakan pekerjaannya harus
selalu mengutamakan faktor keselamatan dengan selalu menaati ketentuan-ketentuan Environment,
Health, and Safety (EHS) yang berlaku agar para pekerja proyek dapat terhindar dari kecelakaan kerja.
Kecelakaan kerja dalam frekuensi yang tinggi dan tingkat kecelakaan yang fatal, dapat berdampak pada
keberlangsungan proyek dan reputasi Perseroan.
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Kemampuan untuk mendapatkan pendanaan
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, memerlukan modal kerja yang relatif cukup besar
untuk menyelesaikan proyeknya. Kemampuan Perseroan dalam mendapatkan pendanaan yang diperlukan,
sangat penting bagi Perseroan untuk dapat mencapai rencana yang telah dibuat dalam menyelesaikan
suatu proyek. Sumber pendanaan Perseroan dapat berasal dari modal yang ditempatkan oleh para
pemegang saham Perseroan, kas internal Perseroan, dan pinjaman yang didapat baik dari pihak ketiga
seperti bank dan perusahaan pembiayaan, maupun dari pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Perseroan
tidak dapat menjamin akan selalu mendapatkan dana dengan jumlah yang cukup dan relatif murah untuk
mengerjakan suatu proyek dalam rentang waktu yang relatif terbatas.
Investasi atau aksi korporasi
Perseroan saat ini dikendalikan dan dikelola oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum pada bab
Keterangan Tentang Perseroan. Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang
bersifat dinamis, baik sektor properti, konstruksi maupun secara umum, tidak menutup kemungkinan
suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan
pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan. Dengan
terjadinya hal tersebut, kinerja Perseroan secara historis akan sulit untuk digunakan sebagai landasan
dalam membuat perkiraan/proyeksi di masa yang akan datang.
Selain itu, jika bisnis Perseroan semakin berkembang, terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan
berinvestasi pada entitas lain, yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, berkaitan dengan jasa
konstruksi maupun bidang usaha yang sama sekali berbeda. Hal tersebut berpotensi untuk membuat
proses pengembangan bisnis Perseroan yang telah direncanakan saat ini menjadi tidak relevan lagi.

6.3. Risiko umum
Kondisi perekonomian secara makro atau global
Perseroan tunduk pada kondisi politik, ekonomi, hukum dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia.
Semua kegiatan usaha dan aset Perseroan berada di Indonesia. Perubahan kebijakan pemerintah,
ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan lain di bidang politik, ekonomi atau peraturan
di Indonesia atau perkembangan di dunia internasional yang mempengaruhi Indonesia, seluruhnya
berada di luar kontrol Perseroan, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil
operasi dan prospek Perseroan.
Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaanperusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara,
akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di
negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai
hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut.
Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara
yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi
kinerja keuangan Perseroan.
Perubahan kurs valuta asing
Perseroan tercatat memiliki sejumlah kas berdenominasi mata uang Dolar AS dalam jumlah yang tidak
material (per 31 Desember 2016, saldo kas dalam Dolar AS adalah ekuivalen Rp11,88 miliar), selain
itu, terdapat liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dalam Dolar AS yang merupakan utang atas
pembelian aset Aluma (per 31 Desember 2016, saldo ekuivalen sebesar Rp24,41 miliar).
Meskipun Perseroan melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing dalam hal penjualan
jasa dan kas yang dimiliki, namun tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi perubahan kurs valuta
asing karena transaksi pendapatan sebagian besar sudah menggunakan tarif dalam mata uang Rupiah.
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Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang kontruksi
Sektor jasa konstruksi di Indonesia merupakan sektor yang diatur oleh berbagai peraturan dan kebijakan
Pemerintah. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan baru
atau mengubah atau menghapus kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku saat
ini. Industri konstruksi di Indonesia diatur terutama dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.
18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, di samping berbagai peraturan dan kebijakan Pemerintah
lainnya termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup. Sebagai penyedia jasa konstruksi, Perseroan
bertanggung jawab kepada pelanggan dan kepada publik, termasuk tanggung jawab terhadap kerugian
yang diderita oleh pelanggan atau masyarakat sekitar (stakeholders).
Tuntutan atau gugatan hukum
Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan instruksi dari pemberi kerja, dapat berupa kontrak,
surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang
diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat. Meskipun demikian,
masih terdapat ruang terjadinya hal yang tidak diharapkan, seperti halnya salah satu pihak dapat
melanggar kesepakatan dalam kontrak atau dokumen tersebut. Jika hal itu tidak dapat diselesaikan
dengan hasil yang memuaskan bagi setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka dapat mengakibatkan
salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan
atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat, salah
satunya adalah Perseroan. Selain itu, tuntutan atau gugatan hukum juga tidak hanya berpotensi datang
dari pemberi kerja saja, melainkan dapat datang dari pihak yang mungkin telah mengadakan kontrak atau
perjanjian dengan Perseroan seperti pemasok atau kreditur atau pemegang saham. Selain pihak-pihak
tersebut, tuntutan atau gugatan hukum mungkin dapat diajukan oleh masyarakat sekitar lokasi proyek,
instansi pemerintah, regulator, sebagai akibat kelalaian Perseroan dalam mematuhi kewajibannya sesuai
ketentuan hukum yang berlaku sebagai penyedia jasa kontraktor, wajib pajak, perusahaan terbuka,
atau peranan Perseroan lainnya dalam tata hukum di Indonesia atau negara lainnya tempat Perseroan
melaksanakan pembangunan proyek.
Kebijakan pemerintah
Perubahan terhadap undang-undang ataupun kebijakan Pemerintah sehubungan dengan sektor konstruksi,
termasuk peraturan apapun yang akan meningkatkan kewajiban dari perusahaan konstruksi dapat
berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.
Ketentuan negara lain atau peraturan internasional
Sebagai penyedia jasa konstruksi yang memiliki track record, di masa mendatang, Perseroan mungkin
saja akan mengerjakan proyek pembangunan gedung di negara lain sesuai dengan instruksi huruf
kecil. Untuk pengerjakan proyek di negara lain, tentu membutuhkan pengetahuan yang berbeda dengan
pengerjaan proyek di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan hukum yang mengatur di negara tersebut.
Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara lain
atau peraturan internasional yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan
peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut.

6.4. Risiko bagi investor
Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan
berbagai faktor antara lain:
persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri konstruksi secara umum;
perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor
dan analis;
perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau Pasar Modal dan kondisi
ekonomi Indonesia;
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pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama
atau divestasi yang signifikan;
perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara
berkembang;
penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali
Perseroan;
fluktuasi harga-harga saham di Pasar Modal Indonesia.

Likuiditas saham Perseroan
Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham
Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan
pasar modal di negara-negara maju, Pasar Modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas
yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia
juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan
tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.
Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko
keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat
menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu
melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.
Per 16 April 2017, nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal beberapa negara maju seperti Amerika Serikat
senilai Rp337.676 triliun, Inggris senilai Rp42.804 triliun, Jepang senilai Rp68.445 triliun, Hong Kong
senilai Rp57.926 triliun, memiliki nilai kapitalisasi saham yang jauh lebih besar dibandingkan dengan
Indonesia yang senilai Rp5.969 triliun (sumber: Bloomberg, 17 April 2017). Hal tersebut menunjukkan
bahwa Pasar Modal di Indonesia, walaupun sedang berkembang pesat, memiliki nilai kapitalisasi pasar
sahamnya relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga harga-harga
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan di
negara maju. Perbedaan besaran nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal juga dapat menunjukkan bahwa
masyarakat yang berpartisipasi dalam Pasar Modal beberapa negara maju tersebut, memiliki pemahaman,
kekuatan finansial, dan kemauan yang lebih tinggi untuk berinvestasi saham di Pasar Modal, sehingga
jika saham suatu perusahaan tercatat di beberapa negara maju tersebut hendak diperdagangkan, maka
pihak yang akan menjual saham perusahaan tersebut relatif akan memiliki peluang lebih besar untuk
mendapatkan pihak yang bersedia untuk membeli saham perusahaan tersebut.
Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara
lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal,
ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan
atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan
dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak
membagikan dividen.
Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada
pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat
membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.
Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham
Yang Ditawarkan
Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari
jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas
Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil
dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang
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saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki
kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang
lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan
kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi
keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah
dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:





PHQ\HWXMXLSHQJJDEXQJDQNRQVROLGDVLDWDXSHPEXEDUDQ3HUVHURDQ
PHPEHULNDQSHQJDUXK\DQJVLJQLILNDQWHUKDGDSNHELMDNDQGDQXUXVDQ3HUVHURDQ
PHPLOLKVHEDJLDQEHVDU'LUHNWXUGDQ.RPLVDULV3HUVHURDQGDQ
PHQHQWXNDQ KDVLO GDUL WLQGDNDQ \DQJ PHPHUOXNDQ SHUVHWXMXDQ SHPHJDQJ VDKDP VHODLQ GDUL
persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali
memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau
Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar)
yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan
OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh
Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada
jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi
Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan
OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib
memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur
dalam Peraturan No. IX.E.1.

6.4. Risiko Terkait Indonesia
Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara
maju, dan jika risiko tersebut terjadi, hal ini dapat menganggu kegiatan usaha Perseroan dan
mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya
Seluruh pendapatan Perseroan secara historis diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan Perseroan
mengantisipasi akan terus memperoleh pendapatannya dalam jumlah yang substansial dari Indonesia.
Pasar berkembang seperti Indonesia secara historis ditandai oleh volatilitas yang signifikan, dan kondisi
politik, sosial dan ekonomi yang berbeda secara signifikan dari kondisi negara maju. Risiko-risiko
tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan
meliputi:











NHWLGDNSDVWLDQSROLWLNVRVLDOGDQHNRQRPL
YRODWLOLWDVQLODLWXNDUPDWDXDQJ
DNVLSHUDQJWHURULVPHGDQNRQIOLNVLSLO
LQWHUYHQVLNHELMDNDQ3HPHULQWDK\DQJPHOLSXWLEHDFXNDLSURWHNVLRQLVPHGDQVXEVLGL
SHUXEDKDQSHUDWXUDQSHUSDMDNDQGDQVWUXNWXUKXNXP
NHZDMLEDQXQWXNWLQGDNDQSHUEDLNDQEHUGDVDUNDQSHUDWXUDQNHVHKDWDQGDQNHVHODPDWDQ
ELD\DGDQNHWHUVHGLDDQGDULDVXUDQVLGHQJDQSHUWDQJJXQJDQ\DQJPHPDGDL
WLQGDNDQ3HPHULQWDK\DQJWLGDNNRQVLVWHQDWDXWLGDNPHQGDVDU
NHNXUDQJDQLQIUDVWUXNWXUWUDQVSRUWDVLHQHUJLGDQLQIUDVWUXNWXUODLQGDQ
SHQJDPELODQDVHW

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari
waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan, oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam
Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang
disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha,
kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan, dan nilai investasi dapat turun secara signifikan.
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Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap Perseroan
Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengalami berbagai perubahan kondisi sosial politik dan telah,
dari waktu ke waktu, mengalami ketidakstabilan politik yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat
Indonesia. Jumlah partai politik di Indonesia yang relatif banyak, di mana masing-masing partai
politik mungkin saja memiliki kepentingan yang berbeda, juga berkontribusi besar terhadap timbulnya
ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dihasilkan oleh
pemerintahan dengan banyak partai politik yang terlibat juga menimbulkan kompleksitas tersendiri
yang sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia. Berbagai demonstrasi pernah dilakukan oleh
kelompok masyarakat, baik demonstrasi yang merupakan upaya kelompok masyarakat untuk mengajukan
aspirasi/mendapatkan keadilan maupun demonstrasi yang diduga diprakarsai oleh pihak yang memiliki
kepentingan politis. Walaupun demonstrasi-demonstrasi tersebut berjalan dengan damai, namun beberapa
di antaranya ada yang berujung kepada tindakan anarkis. Sebagai contoh, kebijakan Pemerintah Pusat
terhadap kenaikan harga bahan bakar atau pemotongan subsidi sering berujung kepada protes, yang
terjadi pada tahun 2001, 2003, 2005, 2008 dan 2012. Selain itu, ratusan polisi ditempatkan di pusat
kota Jakarta sehubungan dengan kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan setelah hasil pemilihan umum
presiden yang berbeda tipis diumumkan pada tahun 2014, dan walaupun kerusuhan tersebut tidak terjadi,
respon tersebut menegaskan persepsi ketegangan dan ketidakstabilan politik di Indonesia. Sebagai
contoh lainnya, demo buruh yang secara masif dilakukan di berbagai wilayah Indonesia pada tanggal 1
Mei 2017 dengan berbagai tuntutan yang berbeda, walaupun situasi berlangsung secara damai, namun
jika tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah, aparat pemerintah, dan terdapat provokator yang
berhasil mempengaruhi para demonstran, maka berpotensi untuk menimbulkan demonstrasi yang bersifat
anarkis. Salah satu kondisi politik yang tidak dapat diprediksi dampaknya bagi masyarakat Indonesia
adalah kondisi politik akibat pemilu presiden RI yang akan dilakukan pada tahun 2019. Meskipun
pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk menjaga kestabilan politik dan sosial di Indonesia demi
kesejahteraan rakyatnya, namun hal tersebut tidak dapat meniadakan sama sekali risiko ketidakstabilan
politik dan sosial di Indonesia.
Kegiatan usaha Perseroan berpotensi terpengaruh oleh tindakan Pemerintah yang sejenis termasuk,
namun tidak terbatas kepada, pemilihan umum presiden dan pemimpin daerah, respon terhadap perang
dan tindakan radikalisme, perubahan pada undang-undang perpajakan, perjanjian atau kebijakan,
pemberlakuan pembatasan valuta asing serta respon terhadap perkembangan internasional.
Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh dapat
berdampak merugikan terhadap Perseroan
UU Ketenagakerjaan meningkatkan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang
pengganti hak yang wajib dibayarkan kepada karyawan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang mengajukan permintaan pengunduran diri atas
kemauan sendiri berhak atas uang penggantian hak, yang meliputi antara lain (i) cuti tahunan yang
belum diambil dan belum gugur; (ii) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya
ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja (jika ada); (iii) penggantian sebesar 15% dari uang
pesangon dan/atau uang penghargaaan masa kerja (bagi yang memenuhi syarat); dan (iv) biaya-biaya lain.
Pekerja yang mengundurkan diri sehubungan dengan perubahan pengendalian dari pemberi kerja juga
berhak, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. UU
Ketenagakerjaan mewajibkan forum bipartit dengan partisipasi dari pengusaha dan pekerja dan partisipasi
lebih dari 50% dari jumlah karyawan dalam suatu perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian kerja
bersama, dan juga menetapkan prosedur yang mempermudah aksi pemogokan. Setelah penerbitan UU
Ketenagakerjaan tersebut, beberapa serikat pekerja mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan
bahwa UU Ketenagakerjaan inkonstitusional dan menginginkan Pemerintah untuk mencabut undangundang tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan tetap berlaku kecuali
beberapa ketentuan, meliputi (i) prosedur untuk memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja yang
melakukan kesalahan berat; (ii) sanksi pidana terhadap pekerja yang memulai atau berpartisipasi dalam
aksi mogok kerja yang tidak sah baik dalam bentuk sanksi pidana penjara atau denda; (iii) untuk serikat
pekerja dalam perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja, dibutuhkan sekitar 50% dari
jumlah seluruh pekerja agar serikat pekerja tersebut berhak melakukan negosiasi dengan pengusaha; dan
(iv) kemampuan perusahaan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
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(outsource) melalui perjanjian jasa pekerja dengan syarat dan ketentuan tertentu yang tidak memberikan
perlindungan bagi karyawan outsourced pada saat penggantian perusahaan outsourcing. Oleh karena
itu, Perseroan tidak dapat bergantung pada ketentuan-ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan.
Pemerintah kemudian mengusulkan untuk mengubah UU Ketenagakerjaan dengan cara yang, dalam
pandangan aktivis buruh, dapat berakibat pada penurunan tunjangan pensiun, kenaikan penggunaan
tenaga kerja alih daya dan pelarangan bagi serikat buruh untuk melakukan mogok kerja. Pada bulan April
2006, ribuan pekerja dari seluruh Indonesia melakukan aksi protes terhadap perubahan tersebut. Pada
bulan Januari 2007, Pemerintah berusaha untuk membuat konsep peraturan terkait pembayaran uang
pengganti hak terkait pemutusan hubungan kerja yang dapat mendefinisikan kembali hak pekerja atas
kompensasi pemutusan hubungan kerja. Peraturan yang diusulkan memperkenalkan batasan upah yang
akan membatasi kelayakan karyawan untuk menerima pembayaran kompensasi pemutusan hubungan
kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Usulan ini juga mendapatkan tentangan yang signifikan dari
serikat buruh dan grup yang membela kepentingan karyawan. Diskusi mengenai usulan peraturan
tersebut telah ditunda untuk waktu yang tidak terbatas.
Lebih lanjut, UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum
yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di propinsi, kabupaten atau kota. Penetapan
upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan
kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh,
pemerintah Propinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 Tahun
2016, yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2016,
menetapkan upah minimum untuk Jakarta untuk tahun 2017 adalah Rp3,4 juta per bulan, meningkat
dari upah minimum tahun 2016 yaitu Rp3,1 juta per bulan.
Indonesia terletak pada lokasi gempa bumi dan cenderung memiliki risiko geologi yang signifikan
yang dapat mengakibatkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi
Kepulauan Indonesia merupakan salah satu kawasan vulkanik yang paling aktif di dunia. Dikarenakan
Indonesia terletak di zona konvergensi antara tiga lempeng litosfer besar, hal tersebut mengakibatkan
Indonesia memiliki aktivitas seismik yang signifikan yang dapat mengakibatkan gempa bumi dan
tsunami atau gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam telah terjadi
di Indonesia, termasuk gempa bumi berskala besar yang menyebabkan aktivitas tsunami dan vulkanik.
Selain kejadian geologi tersebut, Indonesia juga telah mengalami bencana alam lain seperti hujan deras
dan banjir. Seluruh bencana tersebut telah mengakibatkan kematian, sejumlah besar orang kehilangan
tempat tinggal dan kerusakan properti.
Meskipun bencana-bencana ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia,
Pemerintah telah membelanjakan sumber daya dalam jumlah signifikan untuk bantuan darurat dan upaya
pemukiman kembali. Sebagian besar biaya-biaya ini ditanggung oleh pemerintah dan lembaga pemberi
bantuan asing. Meskipun demikian, bantuan tersebut mungkin akan selalu datang dan mungkin tidak
disampaikan secara tepat waktu. Apabila Pemerintah tidak mampu membagikan bantuan asing kepada
komunitas yang terganggu tepat pada waktunya, hal tersebut dapat menimbulkan kerusuhan politik dan
sosial. Setiap kegagalan dari pihak Pemerintah atau deklarasi moratorium utang negara oleh Pemerintah
dapat memicu terjadinya kegagalan bayar oleh sejumlah besar pinjaman sektor swasta, berdampak
pada kegiatan operasi dan pemasok Perseroan, dan secara tidak langsung mempengaruhi permintaan
pelanggan untuk pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan
terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.
Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpopulasi besar di Indonesia
dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, yang pada akhirnya dapat berdampak
material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.
FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN
BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil
usaha Perseroan yang belum diungkapkan di laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2016, telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a
member firm of the RSM network), auditor independen dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
31 Desember 2015 dan 2014, telah diaudit oleh KAP Griselda, Wisnu & Arum, auditor independen,
berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa
Pengecualian”). Laporan audit RSM tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof dan Laporan audit KAP
Griselda, Wisnu & Arum ditandatangani oleh Dra.Griselda Situmorang, Ak.,CA.,CPA.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN,
KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN
PROSPEK USAHA
8.1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
PT Totalindo Eka Persada No. 434 tanggal 31 Oktober 1996, dibuat di hadapan Drs. Trisasono, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan
Menkumham No. C2-1253.HT.01.01.TH.97 tanggal 24 Februari 1997 (“Akta Pendirian”).
Sejak pendirian, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami
perubahan sebagaimana tercantum dalam:














$NWD3HUQ\DWDDQ.HSXWXVDQ3HUVHURDQ1RWDQJJDO0HLGLEXDWGLKDGDSDQ7ULVDVRQR
S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 183/1997”). Berdasarkan Akta No. 183/1997, para pemegang
saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 mengenai modal Perseroan sehubungan dengan
pengalihan 190.000 (seratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan milik Ferry Tanuwijaya
kepada Roy Irawan Tjandra;
$NWD 3HUQ\DWDDQ .HSXWXVDQ 5DSDW 8PXP /XDU %LDVD 3DUD 3HPHJDQJ 6DKDP 3HUVHURDQ 1R 
tanggal 9 Januari 1998, dibuat di hadapan Mas Soeroso Kamil, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta
No. 1/1998”). Berdasarkan Akta No. 1/1998, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan
Pasal 4 mengenai modal Perseroan sehubungan dengan pengalihan (a) 40.000 (empat puluh
ribu) saham dalam Perseroan milik Roy Irawan Tjandra kepada Yohannes Joko Setiyanto; dan
(b) 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan milik Roy Irawan Tjandra kepada
Donald Sihombing;
$NWD3HUQ\DWDDQ.HSXWXVDQ5DSDW3HUVHURDQ1RWDQJJDO)HEUXDULGLEXDWGLKDGDSDQ
Irma Savyna Firdaus, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (“Akta No. 27/2001”).
Berdasarkan Akta No. 27/2001, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4
mengenai modal Perseroan sehubungan dengan pengalihan 425.000 (empat ratus dua puluh lima
ribu) saham dalam Perseroan milik PT Pelita Sura Graha kepada Donald Sihombing;
$NWD3HUQ\DWDDQ.HSXWXVDQ5DSDW3HUVHURDQ1RWDQJJDO1RYHPEHUGLEXDWGLKDGDSDQ
Irma Savyna Firdaus, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (“Akta No. 15/2001”).
Berdasarkan Akta No. 15/2001, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4
mengenai modal Perseroan sehubungan dengan pengalihan 25.000 (dua puluh lima ribu) saham
dalam Perseroan milik Adriano Chantana kepada Donald Sihombing;
$NWD3HUQ\DWDDQ.HSXWXVDQ5DSDW3HUVHURDQ1RWDQJJDO)HEUXDULGLEXDWGLKDGDSDQ,UPD
Savyna Firdaus, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (“Akta No. 3/2004”).
Berdasarkan Akta No. 3/2004, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4
mengenai modal Perseroan sehubungan dengan pengalihan 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham
dalam Perseroan milik Yohannes Joko Setiyanto kepada Donald Sihombing;
$NWD 3HUQ\DWDDQ .HSXWXVDQ 5DSDW 1R  WDQJJDO  )HEUXDUL  GLEXDW GL KDGDSDQ ,UPD
Savyna Firdaus, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang telah mendapatkan
persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0043883.AH.01.09.Tahun
2008 tanggal 3 Juni 2008 (“Akta No. 36/2008”). Berdasarkan Akta No. 36/2008, para pemegang
saham Perseroan menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan UUPT;
$NWD 3HUQ\DWDDQ .HSXWXVDQ 5DSDW 1R  WDQJJDO  6HSWHPEHU  GLEXDW GL KDGDSDQ ,PHOGD
Sianturi, S.H., M.Kn., Notaris di Serang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham
berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-09058.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 24 Maret
2009 (“Akta No. 2/2008”). Berdasarkan Akta No. 2/2008, para pemegang saham Perseroan
menyetujui perubahan Pasal 4 mengenai modal Perseroan sehubungan dengan (a) peningkatan
modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar
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Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah); dan (b) peningkatan modal ditempatkan dan modal
disetor dalam Perseroan dari semula sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) menjadi
sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);
$NWD%HULWD$FDUD5DSDW1RWDQJJDO)HEUXDULGLEXDWROHK+RWPDUXGXW6DPRVLU6+
Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan
Keputusan Menkumham No. AHU-0024986.AH.01.11 tanggal 2 Maret 2015 (“Akta No. 33/2015”).
Berdasarkan Akta No. 33/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal
4 mengenai modal Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal
disetor Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar
Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah);
$NWD%HULWD$FDUD5DSDW3HPHJDQJ6DKDP/XDU%LDVD1RWDQJJDO-DQXDULGLEXDWROHK
Hotmarudut Samosir, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan
Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0001197.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal
21 Januari 2016 (“Akta No. 3/2016”). Berdasarkan Akta No. 3/2016, para pemegang saham Perseroan
menyetujui perubahan Pasal 4 mengenai modal Perseroan sehubungan dengan (a) peningkatan modal
dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar
Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah); dan (b) peningkatan modal ditempatkan dan modal
disetor Perseroan dari semula sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar
Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah);
$NWD%HULWD$FDUD5DSDW8PXP3HPHJDQJ6DKDP/XDU%LDVD3HUVHURDQ7HUEDWDV377RWDOLQGR(ND
Persada No. 181 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham
No. AHU-0019956.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 (“Akta No. 181/2016”).
Berdasarkan Akta No. 181/2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4
mengenai modal Perseroan sehubungan dengan (a) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula
sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.962.000.000.000 (satu
triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar Rupiah); (b) peningkatan modal ditempatkan dan
modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta
Rupiah) menjadi sebesar Rp490.500.000.000 (empat ratus sembilan puluh miliar lima ratus juta
Rupiah); dan (c) perubahan nilai nominal saham dalam Perseroan dari semula Rp500 (lima ratus
Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah);
$NWD%HULWD$FDUD5DSDW8PXP3HPHJDQJ6DKDP/XDU%LDVD3HUVHURDQ1RWDQJJDO2NWREHU
2016, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0020071.AH.01.02.Tahun
2016 tanggal 28 Oktober 2016 (“Akta No. 185/2016”). Berdasarkan Akta No. 185/2016, para
pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 mengenai modal Perseroan sehubungan
dengan (a) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.962.000.000.000 (satu
triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua
triliun Rupiah); dan (b) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula
sebesar Rp490.500.000.000 (empat ratus sembilan puluh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi
sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah); dan
$NWD%HULWD$FDUD5DSDW8PXP3HPHJDQJ6DKDP/XDU%LDVD3HUVHURDQ1RWDQJJDO)HEUXDUL
2017, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0003422.AH.01.02.
Tahun 2017 tanggal 8 Februari 2017 (“Akta No. 36/2017”). Berdasarkan Akta No. 36/2017, para
pemegang saham Perseroan menyetujui (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum
Perdana Saham serta mengubah status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
(ii) perubahan nama Perseroan menjadi PT Totalindo Eka Persada Tbk.; (iii) pengeluaran saham
dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham tersebut melalui Penawaran
Umum Perdana Saham kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.150.000.000
(dua miliar seratus lima puluh juta) saham; (iv) pemberian program ESA dengan jumlah alokasi
sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari seluruh saham yang akan ditawarkan/dijual kepada
masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham; (v) pencatatan seluruh saham Perseroan
setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham pada BEI; (vi) perubahan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; (vii) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham; dan (viii) perubahan seluruh anggaran dasar
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
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Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 36/2017,
maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum, industri,
pertanian, jasa, percetakan, pengangkutan darat, perbengkelan. Untuk mencapai maksud dan tujuan
tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:












PHQJXVDKDNDQGDQPHQMDODQNDQXVDKDGLELGDQJSHPEDQJXQDQ
PHQJXVDKDNDQGDQPHQMDODQNDQXVDKDVHEDJDLSHQJHPEDQJ\DQJPHOLSXWLSHUHQFDQDDQSHODNVDQDDQ
pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan,
mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan;
PHQJXVDKDNDQ GDQ PHQMDODQNDQ XVDKD GDODP ELGDQJ SHPERURQJDQ SDGD XPXPQ\D general
contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial
estate), rumah susun, gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, kawasan perbelanjaan
(mal dan plaza), marina, gedung pusat pendidikan, gedung rumah sakit, gedung pertemuan, rumah
ibadah dan lain-lain;
PHQJXVDKDNDQGDQPHQMDODQNDQXVDKDGDODPELGDQJSHQJHPEDQJDQZLOD\DKSHPXNLPDQWHUPDVXN
di dalamnya wilayah pedesaan, perkotaan, industri dan pariwisata serta wilayah transmigrasi dan
kegiatan usaha lainnya yang terkait;
PHQJXVDKDNDQGDQPHQMDODQNDQXVDKDGDODPELGDQJSHPEDQJXQDQNRQVWUXNVLJHGXQJMHPEDWDQ
jalan, taman dan lain-lain termasuk didalamnya renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan,
pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan
tiang (pancang)/pipa, komponen beton pracetak, bantalan rel, produk beton lainnya dan kegiatan
usaha terkait;
PHQJXVDKDNDQGDQPHQMDODQNDQXVDKDGDODPELGDQJSHPDVDQJDQNRPSRQHQEDQJXQDQEHUDWheavy
lifting yang meliputi pengerjaan beton prategang (prestressed), beton pracetak serta produk-produk
beton lainnya;
PHQJXVDKDNDQ GDQ PHQMDODQNDQ XVDKD GDODP ELGDQJ SHPDVDQJDQ LQVWDODVLLQVWDODVL PLQ\DN GDQ
gas, listrik, air minum, telekomunikasi, air conditioner, limbah dan dalam bidang teknik sipil,
elektro, mesin;
PHQJXVDKDNDQGDQPHQMDODQNDQXVDKDXVDKDSHPERURQJDQELGDQJSHWURNLPLDPHOLSXWLSHPEDQJXQDQ
pemeliharaan dan reparasi mesin dan peralatan industri serta kegiatan usaha terkait;
PHQJXVDKDNDQGDQPHQMDODQNDQXVDKDGDODPELGDQJSHPEDQJXQDQVDUDQDGDQSUDVDUDQDMDULQJDQ
telekomunikasi termasuk multimedia serta kegiatan usaha terkait.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang
sebagai berikut:
a.

b.

c.

mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk di dalamnya
dagang import, eksport, lokal, antar pulau (interinsulair), leverensir, supplier, waralaba, commission
house dan distributor, keagenan dan perwakilan dari badan-badan perusahaan, demikian pula usaha
dalam bidang perdagangan grosir untuk hasil segala macam barang dagangan;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang industri, mendirikan pabrik-pabrik, termasuk
pengalengan, pengecoran logam, pembotolan, dan pengepakan hasil produksi serta memasarkannya
di dalam maupun di luar negeri, mengusahakan home industry dan kerajinan tangan serta memasarkan
hasil-hasil produksinya baik di dalam maupun di luar negeri;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang agroindustri termasuk di dalamnya agro
industri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery);
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang industri pertanian tanaman pangan,
tanaman perkebunan dan holtikultura;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang perternakan;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang perikanan darat/laut maupun udang,
budidaya pertambakan pengolahan dan pengawetan, mengimpor bahan baku tambahan, mesinmesin, alat perlengkapan suku cadang dan lain-lain peralatan yang diperlukan untuk mendirikan
dan memproduksi hasil-hasilnya;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang perkebunan;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang kehutanan;
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-

d.

e.

f.

g.

h.

mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang perternakan unggas meliputi budidaya
ayam petelor dan pedaging, pembibitan bibit ayam di antaranya grand-parent stock (bibit ayam
nenek), parent stock (bibit ayam induk) dan day old chick (anak ayam niaga) serta kegiatan
usaha terkait;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang agrobisnis (perdagangan hasil-hasil
pertanian).
menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, termasuk di dalamnya jasa pengelolaan
gedung perkantoran, taman rekreasi/hiburan, gedung bioskop, pasar swalayan dan amusement
center, termasuk jasa pengelolaan gedung, perparkiran, kawasan industri, serta kegiatan usaha
terkait kecuali jasa dalam bidang hukum dan perpajakan;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang percetakan, di antaranya percetakan pada
berbagai media, percetakan majalah-majalah dan tabloid, memperdayakan hasil-hasil dari
penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan untuk keperluan umum dan perkantoran,
percetakan dan penerbitan buku-buku, desain, cetak grafis dan offset serta segala kegiatan usaha
lainnya yang terkait;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat, yaitu menjalankan
usaha-usaha di bidang transportasi yang meliputi antara lain angkutan darat dengan saluran pipa,
ekspedisi, dan pergudangan, transportasi penumpang dengan menggunakan angkutan bis, sedan,
serta angkutan darat lainnya, transportasi pengangkutan barang, kontainer, trucking-trailer, peti
kemas serta kegiatan usaha terkait;
mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, termasuk di dalamnya bengkel
bubut dan las, perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai
jenis mesin-mesin dan alat-alat berat, menjalankan usaha-usaha pemasangan dan penjualan asesories
kendaraan, menjalankan usaha-usaha showroom, antara lain mobil dan motor, serta segala
kegiatan usaha terkait;
menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama pada butir i di
atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Propektus ini diterbitkan, perubahan struktur
permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
Tahun 2015
Berdasarkan Akta No. 33/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi
Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) dengan cara pengeluaran 6.000.000 (enam juta) saham baru
yang seluruhnya diambil oleh Donald Sihombing dan Sabang Merauke Sihombing dan seluruhnya
disetor dalam bentuk uang, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
menjadi sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Donald Sihombing
2. Sabang Merauke Sihombing
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp500 per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
20.000.000
10.000.000.000
15.680.000
320.000
16.000.000
4.000.000
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7.840.000.000
160.000.000
8.000.000.000
2.000.000.000

(%)

98,00
2,00
100,00

Tahun 2016
Berdasarkan Akta No. 3/2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui:
(i) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi
Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 30.000.000 (tiga puluh juta) saham,
masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah); dan
(ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp8.000.000.000 (delapan miliar
Rupiah) menjadi Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan cara pengeluaran
5.000.000 (lima juta) saham baru yang seluruhnya diambil oleh Donald Sihombing dan seluruhnya
disetor dalam bentuk uang.
Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di
atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp500 per saham
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
30.000.000
15.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Donald Sihombing
2. Sabang Merauke Sihombing
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

20.680.000
320.000
21.000.000
9.000.000

10.340.000.000
160.000.000
10.500.000.000
4.500.000.000

(%)

98,48
1,52
100

Berdasarkan Akta No. 181/2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui:
(i) perubahan nilai nominal saham dalam Perseroan dari Rp500 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp100
(seratus Rupiah);
(ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) menjadi
Rp1.962.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar Rupiah) yang terbagi atas
19.620.000.000 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh juta) saham, masing-masing dengan
nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah); dan
(iii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp10.500.000.000 (sepuluh
miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp490.500.000.000 (empat ratus sembilan puluh miliar lima
ratus juta Rupiah) dengan cara pengeluaran 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham
baru yang seluruhnya diambil oleh Donald Sihombing dan Sabang Merauke Sihombing secara
proporsional dan disetor dalam bentuk uang sebesar Rp380.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh
miliar Rupiah) serta dalam bentuk Promissory Note sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar
Rupiah).
Sehingga setelah perubahan nilai nominal saham serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan
modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
menjadi sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Donald Sihombing
2. Sabang Merauke Sihombing
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
19.620.000.000
1.962.000.000.000
4.830.440.000
74.560.000
4.905.000.000
14.715.000.000
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483.044.000.000
7.456.000.000
490.500.000.000
1.471.500.000.000

(%)

98,48
1,52
100,00

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 182 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo,
S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0093618 tanggal
27 Oktober 2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui:
(i) pengalihan 4.727.040.000 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu) saham
dalam Perseroan yang dimiliki oleh Donald Sihombing kepada PT Totalindo Investama Persada;
dan
(ii) pengalihan 72.960.000 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu) saham dalam Perseroan
yang dimiliki oleh Sabang Merauke Sihombing kepada PT Totalindo Investama Persada.
Sehingga setelah pengalihan-pengalihan saham tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100 per saham
Keterangan
19.620.000.000

Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
1.962.000.000.000

4.800.000.000

480.000.000.000

97,86

103.400.000

10.340.000.000

2,11

1.600.000

160.000.000

0,03

4.905.000.000

490.500.000.000

100,00

14.715.000.000

1.471.500.000.000

Jumlah Saham
Modal Dasar

(%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Totalindo Investama Persada
2. Donald Sihombing
3. Sabang Merauke Sihombing Penuh
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

Berdasarkan Akta No. 185/2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui:
(i) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.962.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus enam
puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas
20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus
Rupiah); dan
(ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp490.500.000.000 (empat ratus
sembilan puluh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)
dengan cara pengeluaran 95.000.000 (sembilan puluh lima juta) saham baru yang seluruhnya diambil
oleh PT Totalindo Investama Persada, Donald Sihombing dan Sabang Merauke Sihombing secara
proporsional dan seluruhnya disetor dalam bentuk kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan.
Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di
atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Totalindo Investama Persada
2. Donald Sihombing
3. Sabang Merauke Sihombing
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
20.000.000.000
2.000.000.000.000
4.892.967.000
105.404.500
1.628.500
5.000.000.000
15.000.000.000
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489.296.700.000
10.540.450.000
162.850.000
500.000.000.000
1.500.000.000.000

(%)

97,86
2,11
0,03
100,00

Tahun 2017
Berdasarkan Akta No. 36/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
20.000.000.000
2.000.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Totalindo Investama Persada
2. Donald Sihombing
3. Sabang Merauke Sihombing
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

4.892.967.000
105.404.500
1.628.500
5.000.000.000
15.000.000.000

489.296.700.000
10.540.450.000
162.850.000
500.000.000.000
1.500.000.000.000

(%)

97,86
2,11
0,03
100,00

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan susunan kepemilikan saham
Perseroan maupun perubahan struktur permodalan lainnya.

8.3. Dokumen Perizinan Perseroan
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin antara lain sebagai berikut:
No.

Perizinan

No. Perizinan, Tanggal Penerbitan dan Instansi

Masa Berlaku

A.

Perizinan Umum

1.

Tanda Daftar Perusahaan

09.03.1.46.23409 tanggal 13 September 2016,
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan

13 September 2021

2.

Surat Keterangan
Perusahaan

Domisili

9134/27.1BU/31.74.01.1002/-071.562/e/2016
tanggal 4 November 2016, dikeluarkan oleh Kepala
Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kelurahan Tebet Barat

4 November 2021

3.

Surat Izin Usaha Perdagangan

309/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2016
tanggal
30 Maret 2016, dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
Jakarta Selatan

27 Juni 2019

4.

Izin Mendirikan Bangunan

6060/IMB/2008 tanggal 3 Juni 2008, dikeluarkan
oleh Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan
Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan

-

5.

Izin Mendirikan Bangunan

7627/IMB/2012 tanggal 26 Juni 2012, dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Provinsi DKI Jakarta

-

6.

Izin Penggunaan Bangunan

3335/IPB/2008
tanggal
17
Desember
2008,
dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Penataan dan
Pengawasan Bangunan Kota Administrasi Jakarta
Selatan

Selama penggunaannya
sesuai Izin Mendirikan
Bangunan dan masih
memenuhi Kelayakan
Menggunakan
Bangunan

B.

Perizinan Operasional

1.

Izin Usaha Jasa Konstruksi

1-005235-3171-2-00227 tanggal 26 Februari 2016,
dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta

21 Februari 2019

2.

Tanda Daftar Gudang

503.36/09/DPMPTSP/TDG-00/1/2017
tanggal
17 Januari 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

17 Januari 2022
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8.4. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga
8.4.1.
a.

Perjanjian Kredit

Perseroan telah menandatangani 6 (enam) perjanjian dengan Bank Muamalat
i.

Akta Perjanjian Pemberian Line Facility Al Musyarakah No. 18 tanggal 26 Maret 2013,
sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pemberian Line Facility Al
Musyarakah No. 4 tanggal 6 Mei 2013, keduanya dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi,
S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Perjanjian Al Musyarakah No. 18”).
Perseroan memperoleh Line Facility bersifat revolving sebesar Rp130.000 juta untuk
menjalankan usaha yang dikerjasamakan. Jangka waktu fasilitas ini adalah 60 bulan terhitung
sejak tanggal 8 Mei 2013. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak dari waktu ke waktu
ditentukan lebih lanjut di dalam Akad Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani oleh
para pihak yang didasarkan pada prinsip net revenue sharing. Sampai tanggal Prospektus ini
diterbitkan, fasilitas ini telah direalisasikan beberapa kali.
Fasilitas ini dijamin dengan (i) hak tanggungan peringkat pertama atas SHGB No. 3577/Tebet
Timur; (ii) jaminan fidusia atas Aluma System dan tower crane atas nama Perseroan dan tagihan
pembayaran proyek yang dibiayai minimum senilai Rp300 miliar; (iii) cash collateral berupa
deposito; dan (iv) personal guarantee dari Donald Sihombing.

ii.

Akta Perjanjian Pemberian Line Facility Al Musyarakah No. 90 tanggal 25 Mei 2015, dibuat
di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Perjanjian Al
Musyarakah No. 90”).
Perseroan memperoleh Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah) sampai jumlah setinggitingginya Rp130.000 juta untuk modal kerja operasional Perseroan dan grup usahanya. Jangka
waktu fasilitas ini adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei
2020. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, fasilitas ini telah direalisasikan beberapa
kali dengan fasilitas yang masih berjalan sebagai berikut:
-

-

Akta Akad Pembiayaan Musyarakah No. 22 tanggal 29 Maret 2016, dibuat di hadapan
Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebesar Rp28.000 juta
untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 28 Desember
2017 dengan nisbah bagi hasil sebesar 5,34% untuk Bank Muamalat dan 94,66% untuk
Perseroan; dan
Akta Akad Pembiayaan Musyarakah No. 15 tanggal 6 April 2016, dibuat di hadapan
Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebesar Rp24.000 juta
untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan 7 Desember
2017 dengan nisbah bagi hasil sebesar 4,67% untuk Bank Muamalat dan 95,43% untuk
Perseroan.

Fasilitas ini dijamin dengan (i) aset tetap dan/atau cash collateral minimal sebesar 30% dari
plafond; (ii) jaminan fidusia atas Aluma system dan tower crane atas nama Perseroan sebesar
Rp90.681 juta dan tagihan pembayaran proyek yang dibiayai minimum sebesar minimum
Rp450.000 juta; dan (iii) personal guarantee dari Donald Sihombing.
iii. Akta Perjanjian Pemberian Line Facility Al Kafalah No. 91 tanggal 25 Mei 2015, dibuat di
hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Perjanjian Al
Musyarakah No. 91”).
Perseroan memperoleh Line Facility dalam bentuk Fasilitas L/C dan/atau SKBDN kepada
Perseroan sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp130.000 juta untuk penerbitan L/C
dan/atau SKBDN, Bank Garansi dan/atau SBLC dalam rangka sebagai instrumen pembelian
kepada supplier untuk keperluan modal kerja dan penerbitan segala jenis bank garansi berupa
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bid bond, advance payment bond, performance bond, dan retention bond terkait proyek-proyek
yang sedang dikerjakan. Jangka waktu fasilitas ini adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal
25 Mei 2015.
Sampai tanggal 31 Desember 2016, fasilitas ini belum digunakan oleh Perseroan.
Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama pada Perjanjian Al Musyarakah No. 90.
iv. Akta Perjanjian Pemberian Line Facility Al Musyarakah No. 93 tanggal 25 Mei 2015, dibuat
di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Perjanjian Al
Musyarakah No. 93”).
Perseroan memperoleh Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah) sampai jumlah setinggitingginya sebesar Rp70.000 juta untuk pembiayaan musyarakah. Jangka waktu fasilitas ini
adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan 26 Maret 2018. Sampai
tanggal Prospektus ini diterbitkan, fasilitas ini telah direalisasikan beberapa kali.
Fasilitas ini dijamin dengan (i) hak tanggunan peringkat ketiga atas SHGB No. 3577/Tebet
Timur; (ii) jaminan fidusia atas Aluma system dan tower crane atas nama Perseroan sebesar
Rp90.681 juta dan tagihan pembayaran proyek yang dibiayai minimum sebesar Rp300.000 juta;
(iii) jaminan cash collateral berupa gadai deposito senilai Rp20.012 juta; dan (iv) personal
guarantee dari Donald Sihombing.
v.

Akta Perjanjian Pemberian Line Facility Al Musyarakah No. 94 tanggal 25 Mei 2015, dibuat
di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Perjanjian Al
Musyarakah No. 94”).
Perseroan memperoleh Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah) sampai jumlah setinggitingginya sebesar Rp60.000 juta untuk pembiayaan musyarakah. Jangka waktu fasilitas ini
adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan 7 Februari 2019.
Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, fasilitas ini telah direalisasikan beberapa kali.
Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama pada Perjanjian Al Musyarakah No. 93.

vi. Akta Perjanjian Pemberian Line Facility Al Kafalah No. 95 tanggal 25 Mei 2015, dibuat di
hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Perseroan memperoleh Line Facility sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp130.000
juta untuk penerbitan bank garansi. Jangka waktu fasilitas ini adalah 60 bulan terhitung sejak
tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan 26 Maret 2018.
Sampai tanggal 31 Desember 2016, fasilitas ini belum digunakan oleh Perseroan.
Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama pada Perjanjian Al Musyarakah No. 93.
Dalam hal Perseroan membayar kembali atau melunasi fasilitas berdasarkan Perjanjian Al
Musyarakah No. 18, Perjanjian Al Musyarakah No. 90, Perjanjian Al Musyarakah No. 93 dan
Perjanjian Al Musyarakah No. 94 lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti
pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian bagi hasil sesuai dengan nisbah
yang menjadi hak Bank Muamalat.
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Bank
Muamalat, berdasarkan Surat Perseroan No. 087/TEP-FIN/BMI/IX/2016 tanggal 30 September
2016 dan Surat Perseroan No. 066/TEP-FIN/BMI/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang keduanya
telah ditandatangani oleh Bank Muamalat, telah memberikan persetujuan kepada Perseroan
untuk (i) melakukan pelaksanaan rencana transaksi, termasuk rencana Penawaran Umum Perdana
Saham, penggunaan laba dividen untuk dibagikan atau dibayarkan dalam bentuk dividen atau
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keuntungan kepada pemegang saham Perseroan, perubahan ketentuan-ketentuan dalam anggaran
dasar Perseroan, dan perubahan susunan pengurus Perseroan; (ii) mencabut ketentuan yang terkait
kewajiban Perseroan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada
Bank Muamalat sebelum melakukan pembayaran atau pernyataan dapat dibayar dividen atau
pembagian keuntungan berupa apapun atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan, pembagian
atau pembayaran dividen atau keuntungan kepada pemegang saham Perseroan, dan perubahan
susunan pemegang saham Perseroan; dan (iii) mencabut atau mengubah ketentuan yang terkait
kewajiban Perseroan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada
Bank Muamalat sebelum melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan.
Per 31 Desember 2016, nilai terutang berdasarkan fasilitas dari Bank Muamalat tercatat sebesar
Rp310.745 juta.

b.

Perseroan telah menandatangani 3 (tiga) perjanjian dengan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
(“Bank Panin Syariah”)
i.

Akta Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah) (Revolving) No.71 tanggal 14 Juli
2015, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta.
Perseroan memperoleh fasilitas plafon pembiayaan untuk jumlah total setinggi-tingginya sebesar
Rp100.000 juta dengan jumlah porsi Bank Panin Syariah sebesar 13,09% dari total kebutuhan
investasi Perseroan yang setara dengan expected return efektif 12,50% setiap tahun. Fasilitas
ini akan digunakan untuk modal kerja proyek dan back up settlement untuk non funded facility.
Akad ini berlaku untuk jangka waktu maksimal 48 bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2015.
Jangka waktu per pencairan maksimal 36 bulan sejak pencairan, disesuaikan dengan jangka
waktu proyek dan/atau retensi pembayaran.
Sampai tanggal 31 Desember 2016, fasilitas ini telah direalisasikan beberapa kali.

ii.

Akta Perjanjian Pemberian Line Facility Untuk Fasilitas Bank Garansi (Revolving) tanggal
14 Juli 2015, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta.
Perseroan memperoleh fasilitas plafon pembiayaan untuk jumlah total setinggi-tingginya
sebesar Rp100.000 juta untuk menjalankan proyek-proyek Perseroan. Akad ini berlaku untuk
jangka waktu maksimal 48 bulan terhitung sejak pencairan pertama funded facility. Jangka
waktu per pencairan maksimal 36 bulan sejak pencairan, disesuaikan dengan jangka waktu
proyek dan/atau retensi pembayaran.

iii. Akta Akad Pemberian Line Facility (Musyarakah) (Revolving) No. 14 tanggal 6 September
2016, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta.
Perseroan memperoleh fasilitas plafon pembiayaan untuk jumlah total setinggi-tingginya sebesar
Rp100.000 juta untuk modal kerja proyek. Akad ini berlaku untuk jangka waktu maksimal 48
bulan terhitung sejak pencairan pertama fasilitas pembiayaan. Jangka waktu per pencairan
maksimal 36 bulan sejak pencairan, disesuaikan dengan jangka waktu proyek dan/atau retensi
pembayaran.
Sampai tanggal 31 Desember 2016, fasilitas ini telah direalisasikan beberapa kali.
Ketiga fasilitas ini dijamin dengan (i) jaminan kas berupa deposito sebesar Rp15.000 juta; (ii)
mesin dan peralatan proyek senilai Rp15.000 juta; (iii) tagihan nilai kontrak yang dibiayai oleh
Bank Panin Syariah minimal sebesar Rp200.000 juta; dan (iv) personal guarantee dari Donald
Sihombing.
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Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Bank
Panin Syariah, berdasarkan Surat Perseroan No. 088/TEP-FIN/PAN/IX/2016 tanggal 30 September
2016 dan Surat Perseroan No. 064/TEP-FIN/PDS/V/2017 tanggal 5 Mei 2017, yang keduanya
telah ditandatangani oleh Bank Panin Syariah, serta Surat Bank Panin Syariah No. 057/CMR/EXT/
III/2017 tanggal 30 Maret 2017, telah memberikan persetujuan untuk (i) melakukan pelaksanaan
rencana transaksi, termasuk rencana Penawaran Umum Perdana Saham, penggunaan laba dividen
untuk dibagikan atau dibayarkan dalam bentuk dividen atau keuntungan kepada pemegang saham
Perseroan, perubahan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, melakukan akuisisi dan
penjualan atau pemindahtanganan sebagian besar aset atau saham milik Perseroan; (ii) mencabut
ketentuan yang terkait kewajiban Perseroan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis
terlebih dahulu kepada Bank Panin Syariah sebelum melakukan pembagian atau pembayaran
dividen atau keuntungan kepada pemegang saham Perseroan, dan perubahan susunan pemegang
saham Perseroan; dan (iii) mencabut atau mengubah ketentuan yang terkait kewajiban Perseroan
untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Panin Syariah
sebelum melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan.
Per 31 Desember 2016, nilai terutang berdasarkan fasilitas dari Bank Panin Syariah tercatat sebesar
Rp146.270 juta.
c.

Akta Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No.238 tanggal 13 Desember 2013,
sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No.553
tanggal 14 Desember 2015, keduanya dibuat di hadapan Hartojo,S.H., Notaris di Jakarta, antara
Perseroan dengan PT Bank Sinarmas Tbk. (“Bank Sinarmas”).
Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi berupa penerbitan sebuah atau lebih bank garansi
sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp530.000 juta untuk menutup proyek yang dikerjakan
oleh Perseroan baik secara langsung maupun kerja sama operasi (joint operation). Jangka waktu
fasilitas ini sampai dengan 31 Agustus 2017.
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham,
Perseroan, melalui Surat Perseroan No. 099/TEP-FIN/BSM/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, telah
menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan
Penawaran Umum Perdana Saham kepada Bank Sinarmas.
Per 31 Desember 2016, nilai terutang berdasarkan fasilitas dari Bank Sinarmas tercatat sebesar nihil.

d.

Akta Akad Plafond Fasilitas Pembiayaan Musyarakah No. 42 tanggal 9 Maret 2015, dibuat di
hadapan Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Surat
No. BNISy/CRD/344/R tanggal 6 September 2016, antara Perseroan dan BNI Syariah.
Perseroan memperoleh fasilitas musyarakah sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp150.000
juta untuk keperluan modal kerja pengerjaan proyek properti. Jangka waktu fasilitas ini adalah
sampai dengan 9 Maret 2023.
Fasilitas ini dijamin dengan (i) cash collateral sebesar Rp22.500 juta; (ii) fidusia atas mesin dan
alat berat senilai Rp22.500 juta; (iii) fidusia atas piutang atas tagihan proyek sebesar Rp300.000
juta; dan (iv) personal guarantee dari Donald Sihombing.
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham,
BNI Syariah, melalui Surat No. BNIsy/CRD/373 tanggal 15 Oktober 2016, telah memberikan
persetujuan atas (i) pelaksanaan rencana transaksi, termasuk rencana penggunaan dana yang
diperoleh dari pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Saham; (ii) penggunaan laba ditahan
untuk dibagikan atau dibayarkan dalam bentuk dividen atau keuntungan kepada pemegang saham
Perseroan; (iii) perubahan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan; dan (iv) perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Per 31 Desember 2016, nilai terutang berdasarkan fasilitas dari BNI Syariah tercatat sebesar
Rp89.000 juta.
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e.

Perseroan telah menandatangani 3 (tiga) perjanjian dengan BTN.
i.

Akta Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 16 Oktober 2014, dibuat di hadapan Hotmarudut Samosir,
S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 25 Agustus 2015, keduanya dibuat
di hadapan Hotmarudut Samosir, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan
Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja kontraktor yang bersifat revolving sebesar
Rp400.000 juta untuk mendukung pembiayaan modal kerja kontraktor atas Surat Perintah
Kerja (“SPK”) yang sudah diterima serta SPK-SPK dari Grup Summarecon dan Grup Agung
Podomoro. Jangka waktu fasilitas ini sesuai dengan jangka waktu SPK. Tingkat suku bunga
yang diberlakukan adalah 12,5% per tahun.
Fasilitas ini dijamin dengan (i) piutang yang berkaitan dengan SPK yang sudah diterima dan
akan diterima oleh Perseroan; dan (ii) agunan tambahan berupa standing instruction bahwa
seluruh pembayaran dari bouwheer atas pelaksanaan pekerjaan akan dibayarkan melalui
rekening giro escrow di BTN, Kantor Cabang Ciputat serta deposito dan alat konstruksi senilai
30% dari plafon kredit (tower crane dan concrete push).

ii.

Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 16 Maret 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Akta Adendum Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 7 Desember 2015, keduanya dibuat di hadapan
Hotmarudut Samosir, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja kontraktor non-revolving sebesar Rp293.000
juta untuk pembiayaan modal kerja kontraktor atas kontrak yang diterima dari PT Nusa Kirana
untuk pengerjaan pembagunan Kirana Commercial Avenue (pekerjaan kantor dan hotel di
Kelapa Gading, Jakarta). Jangka waktu fasilitas ini sesuai dengan jangka waktu SPK dengan
tingkat suku bunga 12,5% per tahun.
Fasilitas ini dijamin dengan (i) piutang yang berkaitan dengan pembangunan Kirana Commercial
Avenue; (ii) standing instruction bahwa seluruh pembayaran dari bouwheer atas pelaksanaan
pekerjaan akan dibayarkan melalui rekening giro escrow di BTN, Kantor Cabang Ciputat;
(iii) jaminan tambahan tetap berupa SHGB No. 1465/Rorotan atas nama PT Nusa Kirana Real
Estate; dan (iv) jaminan tambahan sementara berupa SHGB No. 5227/Kelapa Gading dan
SHGB No. 1045/Kelapa Gading, keduanya atas nama PT Nusa Kirana Real Estate.

iii. Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 16 Desember 2016, dibuat di hadapan Hotmarudut
Samosir, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja kontraktor yang bersifat revolving sebesar
Rp300.000 juta untuk pembiayaan modal kerja kontraktor atas SPK yang telah diterima atau
akan diterima oleh Perseroan. Jangka waktu fasilitas ini sesuai dengan jangka waktu SPK.
Tingkat suku bunga yang diberlakukan adalah 12,0% per tahun.
Fasilitas ini dijamin dengan (i) tagihan termijn/pembayaran SPK dari bouwheer yang telah
diterima dan yang akan diterima oleh Perseroan; (ii) fidusia atas SPK; (iii) agunan tambahan
berupa cash collateral dalam bentuk deposito atas nama Perseroan yang ditempatkan di BTN
Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk; dan (iv) agunan lain berupa escrow account.
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, BTN,
berdasarkan Surat Perseroan No. 090/TEP-FIN/BMI/IX/2016 tanggal 30 September 2016, Surat
Perseroan No. 032/TEP-FIN/BTN/IV/2017 tanggal 25 April 2017 dan Surat Perseroan No. 065/
TEP-FIN/BTN/V/2017 tanggal 5 Mei 2017, yang seluruhnya telah ditandatangani oleh BTN, serta
Surat BTN No. 3367/Cpt.I/HCL/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Persetujuan
Rencana IPO, telah memberikan konfirmasi dan persetujuan atas (i) pelaksanaan rencana transaksi
termasuk rencana penggunaan dana yang diperoleh dari pelaksanaan rencana Penawaran Umum
Perdana Saham; (ii) penggunaan laba ditahan untuk dibagikan atau dibayarkan dalam bentuk dividen
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atau keuntungan kepada pemegang saham Perseroan; dan (iii) perubahan ketentuan-ketentuan dalam
anggaran dasar Perseroan; dan (iv) pencabutan atau perubahan ketentuan yang terkait kewajiban
Perseroan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BTN sebelum
melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan.
Per 31 Desember 2016, nilai terutang berdasarkan fasilitas dari BTN tercatat sebesar Rp459.570
juta.
8.4.2.

Perjanjian Jasa Konstruksi

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sebagai kontraktor utama, Perseroan mengadakan
perjanjian jasa konstruksi dengan pemilik proyek sehubungan dengan pembangunan proyek-proyek milik
para pemilik proyek. Dalam perjanjian jasa konstruksi, Perseroan sepakat untuk melakukan pekerjaan
bagi pemilik proyek yang meliputi, antara lain, pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur, infrastruktur
dan/atau pemeliharaan. Sebagian besar perjanjian jasa konstruksi yang ditandatangani oleh Perseroan
mensyaratkan Perseroan untuk memberikan jaminan uang muka sebesar 10%-30% dari nilai perjanjian
dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai perjanjian. Perseroan juga tidak diizinkan menyerahkan/
memindahkan pekerjaan dalam perjanjian jasa konstruksi, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada
pihak ketiga tanpa persetujuan dari pemilik proyek. Perseroan akan dianggap lalai/cidera janji apabila
melakukan satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa berikut ini: (i) Perseroan tidak melaksanakan
satu atau lebih pekerjaan; (ii) Perseroan melaksanakan satu/lebih pekerjaan tetapi tidak tepat waktu
yang ditentukan; (iii) Perseroan melaksanakan satu/lebih pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan mutu/
kualitas yang ditentukan; (iv) Perseroan gagal atau tidak mampu mengganti spesifikasi pekerjaan
yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; (v) Perseroan melanggar larangan bagi Perseroan; dan/
atau (vi) Perseroan memberikan dokumen/pernyataan/surat/keterangan yang tidak benar berkaitan
dengan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. Akibat cidera janji, pemilik proyek dapat melakukan
pengakhiran secara sepihak.
Di bawah ini adalah daftar proyek yang sedang berjalan sehubungan dengan perjanjian kerja antara
Perseroan dengan pemilik proyek:
a.

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 002/PPP/CWJ-TEP/153400/118-12-300/VII/13 tanggal
21 Juli 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Adendum-7 Pekerjaan Tambah
Struktur dan Arsitektur (Remeasurement) Proyek Menteng Park Apartment-Jakarta No. 002G/
ADD-7/CWJ-TEP/153400/118-14-501/118-14-601/I/17 tanggal 25 Januari 2017 antara PT Cempaka
Wenang Jaya dengan Perseroan untuk pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur dan pemeliharaan
Menteng Park Apartment, Jakarta. Nilai perjanjian untuk pekerjaan ini adalah Rp504.860 juta,
sudah termasuk PPN, PPh, bea materai dan pungutan-pungutan lain. Jangka waktu penyelesaian
pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 dengan jangka waktu pemeliharaan 365 hari
kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (“BAST”) pertama.

b.

Perjanjian Kerja No. 155/PK/CWJ-TEP/156000/118-14-934/VI/16 tanggal 13 Juni 2016 antara
PT Cempaka Wenang Jaya dengan Perseroan untuk pekerjaan infrastruktur Menteng Park
Apartement, Jakarta. Nilai perjanjian untuk pekerjaan ini adalah Rp3.520 juta, sudah termasuk
PPN, PPh, bea materai dan pungutan-pungutan lain. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai
dengan 31 Desember 2017 dengan jangka waktu pemeliharaan 12 bulan terhitung sejak tanggal
diterbitkannya BAST pertama.

c.

Surat Perintah Kerja No. SPK-006/PECATU/MBI-TEP/IV/2015 tanggal 17 April 2015 antara
PT Mugie Bali Indah dengan Perseroan untuk pembangunan proyek New World Grand Bali Resort,
Bali. Nilai perjanjian untuk proyek ini adalah Rp826.137 juta, sudah termasuk PPh dan PPN.
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak 4 Mei 2015 sampai dengan 23 April 2017
dengan jangka waktu pemeliharaan 6 bulan untuk struktur dan 12 bulan untuk arsitektur, keduanya
terhitung sejak tanggal diterbitkannya BAST pertama.
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d.

Surat Perintah Kerja No. TEP.K/NK03/15/01/002 tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Berita Acara Tambah-Kurang Vo No. 21 Tahap II tanggal
19 September 2016 antara PT Nusa Kirana dengan Perseroan untuk pembangunan proyek Kirana
Commercial Avenue, Jakarta (Tahap II). Nilai perjanjian untuk proyek ini adalah Rp377.614 juta,
sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 25 bulan terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian konstruksi dengan jangka waktu pemeliharaan 365 hari
kalender terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan.

e.

Surat Perintah Kerja No. TEP.K/NK03/16/02/001 tanggal 25 Februari 2016 antara PT Nusa Kirana
dengan Perseroan untuk pembangunan proyek Kirana Commercial Avenue, Jakarta (Hardscape
Tahap II). Nilai perjanjian untuk proyek ini adalah Rp20.000 juta, sudah termasuk PPh dan PPN.
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 5 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya
perjanjian konstruksi dengan jangka waktu pemeliharaan 365 hari kalender terhitung sejak serah
terima pertama pekerjaan.

f.

Surat Perjanjian/Kontrak untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi No. 321/-1.796.32
tanggal 22 Juni 2016 antara Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
dengan Perseroan untuk pembangunan proyek Rumah Susun KS Tubun, Jakarta. Nilai perjanjian
untuk proyek ini adalah Rp149.338 juta, sudah termasuk PPN. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan
sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 dengan jangka waktu pemeliharaan 6 bulan.

g.

Letter of Award Mid Town Residence Package MTR-02 Main Contract No. 005/LOA/KSS/
MTR-02/2015/07 tanggal 7 Juli 2015 antara KSO Summarecon Serpong dengan Perseroan untuk
pembangunan proyek Mid Town Residence, Tangerang. Nilai perjanjian untuk proyek ini adalah
Rp639.650 juta, sudah termasuk PPN dan PPh. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhitung
sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 30 Maret 2018.

h.

Surat Perintah Kerja No. 003/SPK/DIK-TEP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 antara PT Duta
Indah Kencana dengan Perseroan untuk pembangunan proyek Vittoria Residence, Jakarta. Nilai
perjanjian untuk proyek ini adalah Rp148.679 juta, sudah termasuk PPN dan PPh. Jangka waktu
penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Mei 2017.

i.

Surat Perintah Kerja No. 061/SPK/CAM-TEP/203400/118-14-501/118-14-601/V/15 tanggal 5 Mei
2015 antara PT Citra Abadi Mandiri dengan Perseroan untuk pekerjaan persiapan, struktur dan
arsitektur Puri Mansion Apartment, Jakarta. Nilai perjanjian untuk pekerjaan ini adalah Rp530.200
juta, sudah termasuk PPN dan PPh. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 24 bulan kalender
terhitung sejak tanggal serah terima lahan dengan jangka waktu pemeliharaan 1 tahun terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya BAST pertama.

j.

Perjanjian Kerja Pekerjaan Pagar dan Saluran Proyek Puri Mansion Apartment-Jakarta No. 113/PK/
CAM-TEP/206300/118-14-933/VII/16 tanggal 25 Juli 2016 antara PT Citra Abadi Mandiri dengan
Perseroan untuk pekerjaan pagar dan saluran Puri Mansion Apartment, Jakarta. Nilai perjanjian
untuk pekerjaan ini adalah Rp6.050 juta, sudah termasuk PPN dan PPh. Jangka waktu penyelesaian
pekerjaan adalah 5 bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan pemenang
lelang dengan jangka waktu pemeliharaan 12 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya BAST
pertama.

k.

Perjanjian Kerja Pekerjaan Railing Balkon Proyek Puri Mansion Apartment-Jakarta No. 141/PK/
PMA-TEP/204460/118-14-601/XI/16 tanggal 10 November 2016 antara PT Citra Abadi Mandiri
dengan Perseroan untuk pekerjaan railing balkon Puri Mansion Apartment, Jakarta. Nilai perjanjian
untuk pekerjaan ini adalah Rp16.926 juta, sudah termasuk PPN dan PPh. Jangka waktu penyelesaian
pekerjaan sampai dengan 30 Juni 2017 untuk Tower A, B dan C serta sampai dengan 31 Oktober
2017 untuk Tower D dengan jangka waktu pemeliharaan masing-masing 12 bulan terhitung sejak
tanggal diterbitkannya BAST pertama.
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l.

Perjanjian Kerja Pekerjaan Shower Screen Proyek Puri Mansion Apartment-Jakarta No. 146/PK/
PMA-TEP/204380/118-14-603/XI/16 tanggal 18 November 2016 antara PT Citra Abadi Mandiri
dengan Perseroan untuk pekerjaan shower screen Puri Mansion Apartment, Jakarta. Nilai perjanjian
untuk pekerjaan ini adalah Rp2.489 juta, sudah termasuk PPN dan PPh. Jangka waktu penyelesaian
pekerjaan sampai dengan 30 Juni 2017 untuk Tower A, B dan C serta sampai dengan 31 Oktober
2017 untuk Tower D dengan jangka waktu pemeliharaan masing-masing 12 bulan terhitung sejak
tanggal diterbitkannya BAST pertama.

m. Surat Perintah Kerja No. 06/SMS/ADM/SPK/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 antara PT Selaras
Mitra Sejati dengan Perseroan untuk pembangunan proyek Apartemen Grand Cut Meutia, Bekasi.
Nilai perjanjian untuk proyek ini adalah Rp127.417 juta, sudah termasuk PPh dan belum termasuk
PPN. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 540 hari kalender terhitung sejak tanggal
diterbitkannya SPK awal dengan jangka waktu pemeliharaan 120 hari kalender terhitung sejak
serah terima pertama pekerjaan.
n.

Surat Perintah Kerja No. 083/SKP-BC/PROJ-BOD/SPK/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015
sebagaimana diubah dengan Addendum I Surat Perintah Kerja No. ADD-01/083/SKP-BC/PROJBOD/SPK/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 antara PT Synthesis Karya Pratama dengan Perseroan
untuk pembangunan proyek Bassura City Tower H dan J, Jakarta. Nilai perjanjian untuk proyek
ini adalah Rp175.925 juta, sudah termasuk PPN. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhitung
sejak 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan jangka waktu pemeliharaan 6
bulan terhitung dari tanggal ditandatanganinya BAST pertama.

o.

Surat Perintah Kerja No. 016/SPK/PCDM/SMD/TEP/IX/14 tanggal 22 September 2014 sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Perintah Kerja Tambah Kurang No. 016/ADD3-SPK/
PCDM/SMD/TEP/I/17 tanggal 26 Januari 2017 antara PT Sinar Menara Deli dengan Perseroan
untuk pekerjaan sub struktur Podomoro City Deli Medan. Nilai perjanjian untuk pekerjaan ini
adalah Rp471.825 juta, sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai
dengan 31 Desember 2015 dengan jangka waktu pemeliharaan 6 bulan terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya BAST pertama. Proyek ini pada saat Prospektus ini diterbitkan, sedang dalam
periode maintenance. Dokumen perpanjangan terkait sedang di proses.

p.

Surat Perintah Kerja No. 081/SPK/PCDM/SMD/TEP/III/15 tanggal 13 Maret 2015 antara PT Sinar
Menara Deli dengan Perseroan untuk pekerjaan upper struktur dan precast panel Podomoro City
Deli Medan Tower Tribeca Northern dan Southern. Nilai perjanjian untuk pekerjaan ini adalah
Rp207.000 juta, sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhitung
sejak 13 Maret 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dengan jangka waktu pemeliharaan 180 hari
kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST pertama. Proyek ini pada saat Prospektus
ini diterbitkan, sedang dalam periode maintenance. Dokumen perpanjangan terkait sedang di proses.

q.

Surat Perintah Kerja No. 082/SPK/PCDM/SMD/TEP/VII/15 tanggal 7 Juli 2015 antara PT Sinar
Menara Deli dengan Perseroan untuk pekerjaan upper struktur dan precast panel Podomoro City
Deli Medan Tower Liberty, Lincoln dan Lexington. Nilai perjanjian untuk pekerjaan ini adalah
Rp450.403 juta, sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhitung
sejak 7 Juli 2015 sampai dengan 30 Mei 2017 dengan jangka waktu pemeliharaan 180 hari kalender
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST pertama.

r.

Surat Perintah Kerja No. 119/SPK/PCDM/SMD/TEP/VII/15 tanggal 7 Juli 2015 antara PT Sinar
Menara Deli dengan Perseroan untuk pekerjaan upper struktur Podomoro City Deli Medan (Mall).
Nilai perjanjian untuk pekerjaan ini adalah Rp247.788 juta, sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka
waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak 7 Juli 2015 sampai dengan 30 Oktober 2016 dengan
jangka waktu pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST
pertama.

57

s.

Surat Perintah Kerja No. 121/SPK/PCDM/SMD/TEP/VII/15 tanggal 7 Juli 2015 antara PT Sinar
Menara Deli dengan Perseroan untuk pekerjaan upper struktur Podomoro City Deli Medan (Kantor).
Nilai perjanjian untuk pekerjaan ini adalah Rp132.606 juta, sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka
waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak 7 Juli 2015 sampai dengan 15 Januari 2017 dengan
jangka waktu pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST
pertama.

t.

Surat Perintah Kerja No. 107/SPK/PCDM/SMD/TEP/XII/15 tanggal 2 Desember 2015 antara
PT Sinar Menara Deli dengan Perseroan untuk pekerjaan upper struktur dan precast panel
Podomoro City Deli Medan Tower Empire dan Victory. Nilai perjanjian untuk pekerjaan ini adalah
Rp149.350 juta, sudah termasuk PPh dan PPN. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhitung
sejak 12 Desember 2015 sampai dengan 30 Maret 2017 dengan jangka waktu pemeliharaan 180
hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST pertama.

u.

Perjanjian Pemborongan Pembangunan Apartemen El Centro Bogor No. 03/PPP/PAM-TEP/VI/2016
tanggal 28 Juni 2016 antara PT Pilar Artha Mandiri dengan Perseroan untuk pembangunan proyek
Apartemen El Centro Bogor. Nilai perjanjian untuk proyek ini adalah Rp101.500 juta, sudah
termasuk PPh dan belum termasuk PPN. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 12 bulan
atau 365 hari kalender terhitung sejak tanggal berita acara serah terima lahan dengan jangka waktu
pemeliharaan 1 tahun atau 365 hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST
pertama.

v.

Letter of Award (SPK) No. 030/DRKMKP-TEP/SHP-X/16 tanggal 6 Oktober 2016 antara KSO
Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Properti dengan Perseroan untuk pembangunan
proyek South Hills Residence, Jakarta. Nilai perjanjian untuk proyek ini adalah Rp374.000 juta,
sudah termasuk PPN dan PPh. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 29 bulan terhitung
sejak demobilisasi kontraktor tiang pancang.

w.

Surat Perintah Kerja No. SPK-015/APH/MPIP-TEP/XI/2016 tanggal 22 November 2016 antara
PT Mahkota Properti Indo Permata dengan Perseroan untuk pekerjaan arsitektur La Foret Vivante,
Jakarta. Nilai perjanjian untuk pekerjaan ini adalah Rp673.013 juta, termasuk PPN dan PPh. Jangka
waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 25 Januari 2019 dengan jangka waktu pemeliharaan
6 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST pertama.

8.4.3.

Perjanjian Kerja Sama

Perseroan telah menandatangani Joint Operation Agreement tanggal 4 Maret 2015 dengan Lotte
Engineering & Construction Co. Ltd. untuk membentuk kerja sama operasi dengan nama LOTTETOTALINDO Joint Operation dimana Perseroan memberikan kontribusi permodalan sebesar 40%
(empat puluh persen) ke dalam kerja sama operasi ini. LOTTE-TOTALINDO Joint Operation sendiri
dibentuk untuk mengerjakan pembangunan proyek Kota Kasablanka 3, Jakarta. Lotte Engineering &
Construction Co. Ltd. bertindak sebagai pimpinan LOTTE-TOTALINDO Joint Operation, dan karenanya
berwenang menandatangani dokumen proposal tender dan dokumen-dokumen terkait lainnya atas nama
LOTTE-TOTALINDO Joint Operation.
Joint Operation Agreement ini berakhir secara otomatis akibat terjadinya peristiwa berikut ini: (i)
proyek Kota Kasablanka 3 dibatalkan oleh pemilik proyek; (ii) para pihak gagal menyepakati ketentuan
material termasuk harga penawaran proyek Kota Kasablanka 3; (iii) pemilik proyek menolak dokumen
penawaran LOTTE-TOTALINDO Joint Operation; (iv) para pihak gagal memperoleh proyek Kota
Kasablanka 3; (v) para pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri Joint Operation Agreement;
(vi) salah satu pihak menjadi pailit atau insolven; atau (vii) proyek Kota Kasablanka 3 telah selesai.
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8.5. Keterangan Tentang Aset Tetap yang Bernilai Material
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap dengan nilai
material berupa 8 (delapan) bidang tanah dan 1 (satu) unit rumah susun, dengan uraian sebagai berikut:

No.

Dokumen Kepemilikan

1.

SHGB No.3577/Tebet
Timur

2.

SHGB No.3494/Tebet
Barat

3.

SHGB No.3795/
Ciangsana

4.

SHGB No. 2318/
Sukamahi

5.

SHGB No. 2315/
Sukamahi

6.

SHM No. 4646/Sariharjo

7.

SHM No. 1153/Jatibaru

8.

SHM No. 1147/Jatibaru

9.

SHMSRS No. 1100/
XXVI/TOWER B
(REGAL)/Setiabudi

Tanggal
Berakhirnya
Hak
24 Juli 2032

Lokasi

Kel. Tebet Timur, Kec.
Tebet, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
Kel. Tebet Barat, Kec.
2 Desember 2027
Tebet, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
Kel. Ciangsana, Kec.
15 Januari 2036
Gunung Putri, Bogor, Jawa
Barat
Kel. Sukamahi, Kec.
7 April 2029
Cikarang Pusat, Bekasi,
Jawa Barat
Kel. Sukamahi, Kec.
7 April 2029
Cikarang Pusat, Bekasi,
Jawa Barat
Kel. Sariharjo, Kec.
Ngaglik, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
Kel. Jatibaru, Kec. Cikarang
Timur, Bekasi, Jawa Barat
Kel. Jatibaru, Kec.
Lemahabang, Bekasi, Jawa
Barat
Kel. Setiabudi, Kec. Karet,
28 Agustus 2023
Jakarta Selatan

Luas
(m 2 )

Penggunaan

Dijaminkan
kepada

975

Kantor

Bank
Muamalat

100

Kantor

-

484 Rumah Dinas
Direksi
10.834

Gudang

13.085

Gudang

944

-

Belum
ditentukan

7.183

Gudang

-

4.300

Gudang

-

131,51 Rumah Dinas
Direksi

-

Pada tanggal 31 Desember 2016, nilai buku dari tanah dan bangunan Perseroan masing-masing tercatat
sebesar Rp40,25 miliar dan Rp41,59 miliar.
Aset Tetap berupa benda bergerak
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki sejumlah aset tetap berupa benda bergerak
yang bernilai material yaitu kendaraan bermotor sejumlah 47 mobil dan 6 motor, dan mesin-mesin dan
perlengkapan.dan kompresor, 3 unit tower crane & mobile concrete pump, 1 unit kodok,

8.6. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang
Saham Berbentuk Badan Hukum
Hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum pada tanggal Prospektus
ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
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Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah Donald Sihombing.
Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan
hukum adalah sebagai berikut:
Nama
Erry Firmansyah
Sabang Merauke Sihombing
Saut Irianto Rajagukguk
Donald Sihombing
Sung Hyun Jim Baik
Joni
Andre Chandra Biantoro
Achyat
Eko Wardoyo

Perseroan
KU dan KI
K
K
DU
D
D
D
D
DI

PT Totalindo Investama Persada
K
D
-

Catatan :
KU
KI
K

: Komisaris Utama
: Komisaris Independen
: Komisaris

DU
DI
D

: Direktur Utama
: Direktur Independen
: Direktur

8.7. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
PT Totalindo Eka Persada No. 36 tanggal 6 Februari 2017, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,
M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056980 tanggal 8 Februari
2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini
diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama (Komisaris Independen) :
Komisaris
:
Komisaris
:

Erry Firmansyah
Sabang Merauke Sihombing
Saut Irianto Rajagukguk

Direksi:
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur (Independen)

:
:
:
:
:
:

Donald Sihombing
Sung Hyun Jim Baik
Joni
Andre Chandra Biantoro
Achyat
Eko Wardoyo

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir.
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Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Erry Firmansyah, Komisaris Utama (Komisaris Independen)
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama
(Komisaris Independen) Perseroan sejak tahun 2017.
Saat ini beliau juga menjadi Komisaris PT Eagle Capital (sejak 2009), Komisaris
Independen PT Unilever Indonesia Tbk. (sejak 2009), Komisaris Independen
PT Elang Mahkota Teknology Tbk. (sejak 2009), Komisaris PT Makmur
Sejahtera Wisesa (sejak 2009), Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama
Tbk. (sejak 2012), Komisaris PT Indo Premier Sekuritas (sejak 2013), Komisaris
Independen PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (sejak 2013), Komisaris Independen
PT Pool Advista Indonesia Tbk. (sejak 2016), dan Komisaris Independen
PT Sekawan Intipratama Tbk. (sejak 2014). Beberapa posisi sebelumnya
termasuk Komisaris PT Pemeringkat Efek Indonesia (2009-2016), Presiden
Komisaris KSEI (2009-2015), Komisaris Independen PT Astra Internasional
Tbk. (2009-2015), Komisaris Independen PT Berau Coal Energy Tbk. (20102014), Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2009-2012), dan
Presiden Direktur BEI (2002-2009).
Pada tanggal 5 Mei 2017, beliau telah mengajukan pengunduran diri secara
resmi pada PT Pool Advista Indonesia Tbk. dan PT Sekawan Intipratama Tbk.
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, Jakarta pada tahun 1981.

Sabang Merauke Sihombing, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak
tahun 2010.
Beliau memulai karirnya di PT Halliburton Indonesia sebagai akuntan (1989)
dan PT Sinar Mas Eka Graha dengan jabatan terakhir sebagai pialang saham
(1989-1991). Beliau kemudian melanjutkan karirnya di Kedutaan Besar
Amerika Serikat, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Admin Assistant – US
Information Service/Public Diplomacy (1991-2009).
Memperoleh gelar Bachelor of Science dari University of Akron, Ohio, Amerika
Serikat dalam bidang akuntansi pada tahun 1987.
Beliau terafiliasi dengan Donald Sihombing karena hubungan keluarga.
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Saut Irianto Rajagukguk, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak
tahun 2010.
Beliau memulai karirnya sebagai pengacara di Kantor Konsultan Hukum Harahap
& Partners (1989-1992), setelah itu beliau mendirikan Kantor Konsultan Hukum
Saut Raja & Partners dan hingga saat ini beliau masih menjabat sebagai partner.
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang
di bidang ilmu hukum pada tahun 1988 dan gelar Magister Hukum dari
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta di bidang hukum bisnis pada tahun 2011.
Direksi
Donald Sihombing, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama
Perseroan sejak tahun 1996.
Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 33 tahun dalam industri
konstruksi. Sebelum mendirikan Perseroan pada tahun 1996, beliau
bekerja sebagai site manager pada Shimizu Corporation Indonesia,
Jakarta (1985-1986), PT Balfour Beatty Sakti (1986-1990) dan
PT Total Bangun Persada Tbk (1990-1994).
Memperoleh gelar Bachelor of Science in Civil Engineering dari University
of Akron, Ohio, Amerika Serikat di bidang civil engineering pada tahun
1984.
Beliau terafiliasi dengan Sabang Merauke Sihombing karena hubungan
keluarga.

Sung Hyun Jim Baik, Direktur Teknik
Warga Negara Kanada, 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak
tahun 1997.
Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 30 tahun dalam industri
konstruksi khususnya teknik konstruksi. Beliau memulai karirnya sebagai
site engineer pada Inspec-Sol, Kanada (1988-1989) dan project coordinator
pada Aluma System Inc., Kanada (1990-1997) sebelum akhirnya bergabung
dengan Perseroan.
Memperoleh gelar Bachelor of Science dari Concordia University, Kanada
di bidang civil engineering pada tahun 1989.
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Joni, Direktur Operasional
Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan
sejak tahun 2017.
Beliau memiliki pengalaman selama hampir 30 tahun dalam industri
konstruksi. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau bekerja pada
perusahaan-perusahaan konstruksi yang meliputi Chief Supervisor pada
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (1988-1993), Site Manager pada
PT Pulaumas Lentera Kontrindo (1993-1996), Construction Manager pada
PT Duta Graha Indah (1996-1997), dan Project Manager pada PT Mulia Inti
Pelangi (1997-1998).
Memperoleh gelar Sarjana dari Institut Teknologi Budi Utomo di bidang
Teknik Sipil pada tahun 1990.

Andre Chandra Biantoro, Direktur Komersial
Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan
sejak tahun 2017.
Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 17 tahun dalam industri
konstruksi. Beliau memulai karirnya sebagai supervisor pada Glory Sion
Consultant (2001-2002) sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun
2003 dan telah menduduki beberapa posisi, yaitu site engineer (2003-2004),
site manager (2004-2005), dan project manager (2005-2013).
Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Katolik Parahyangan,
Bandung di bidang teknik sipil pada tahun 2003.

Achyat, Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan
sejak tahun 2017.
Beliau memulai karirnya sebagai auditor di Direktur Jenderal Perbendaharan
Kementerian Keuangan (1981-1983) dan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan dengan jabatan terakhir sebagai auditor ahli (1983-2015).
Beliau juga merupakan anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Negara
sebagai quality assurer (2013-2015). Beliau bergabung dengan Perseroan
pada tahun 2004 sebagai koordinator akuntansi dan perpajakan.
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi, Jakarta
di bidang akuntansi pada tahun 1989.
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Eko Wardoyo, Direktur Corporate Finance
Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan
sejak tahun 2017.
Beliau memulai karirnya pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada
tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai corporate relationship manager
(2010-2014). Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Totalindo
Property Indonesia.
Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dari Universitas Sebelas Maret,
Surakarta di bidang ilmu administrasi negara pada tahun 2004.
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan
mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal
8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan
OJK No. 33/2014”).
Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam
butir III.1.5 Peraturan Pencatatan Bursa Efek.

8.8. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)
Perseroan senantiasa bertekad membangun reputasi perusahaan yang kokoh dan kredibel dengan
menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) dan
diimplementasikan dalam setiap aspek bisnis guna menjamin keberlanjutan usaha Perseroan kini dan
di masa mendatang dengan menghasilkan kinerja operasional dan finansial yang sehat.
Dalam prakteknya, Perseroan telah memiliki struktur GCG yang disusun sesuai peraturan Pasar Modal,
prinsip-prinsip GCG dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal. Dewan Komisaris
memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit yang membantu tugas pengawasan secara optimal.
Dalam susunan anggota Direksi, Perseroan telah memiliki Direktur Independen.
Disamping itu, struktur GCG Perseroan telah dilengkapi dengan penyusunan Piagam Dewan Komisaris,
Piagam Direksi, Piagam Internal Audit serta Piagam Komite Audit yang disusun sesuai dengan peraturan
Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan.
Penerapan GCG di Perseroan berdasarkan pada lima prinsip tata kelola, yaitu transparency,
accountability, responsibility, independency, dan fairness (TARIF) sebagai berikut:


.HWHUEXNDDQ Transparency)
Perseroan menjamin adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi material dan relevan terkait Perseroan. Penerapan prinsip keterbukaan
di dalam Perseroan antara lain dalam hal pengungkapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, laporan keuangan tahunan yang di
audit dan laporan tahunan Perseroan dalam RUPS Tahunan serta komunikasi kebijakan Perusahaan
kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham.



$NXQWDELOLWDV Accountability)
Akuntabilitas Perseroan diwujudkan dengan menetapkan kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawab
masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan, sehingga pengelolaan
dan pengawasan Perseroan berjalan efektif. Perseroan juga memastikan seluruh keputusan yang
dijalankan dapat dipertanggungjawabkan.

64

Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam Perseroan antara lain berbentuk rencana kerja dan
anggaran Perusahaan yang telah disahkan RUPS/Dewan Komisaris, laporan pengukuran kerja,
laporan pertanggungjawaban,dan pengendalian internal.


7DQJJXQJ-DZDE Responsibility)
Setiap individu di dalam Perseroan bertanggung jawab atas kinerja usaha dan dampak yang
diakibatkan dari pengambilan keputusan dan kegiatan operasional. Terkait hal tersebut, prinsip
tanggung jawab diwujudkan dalam beberapa aspek, antara lain mematuhi ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, melaksanakan kewajiban perpajakan
dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR), melaksanakan kewajiban
keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



.HPDQGLULDQ Independency)
Prinsip kemandirian mendorong Perseroan untuk mengelola usaha secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang bertentangan dengan regulasi dan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik. Setiap organ Perseroan, seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi
tidak boleh mendapatkan intervensi pihak lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
sekalipun dari Pemegang Saham.



.HZDMDUDQ Fairness)
Perseroan menerapkan prinsip kewajaran atas hak dan kewajiban setiap individu dan para pemangku
kepentingan dalam kerangka hukum yang berlaku. Setiap kebijakan dan peraturan tertulis Perseroan
mengacu pada prinsip kewajaran agar dapat memberikan perlakuan adil dan proporsional kepada
seluruh pihak. Hal ini berlaku juga dalam hal penetapan promosi jabatan dan remunerasi di dalam
Perseroan.

Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi
Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran
Dasar yang berlaku, Dewan Komisaris mempunyai tugas utama untuk mengawasi jalannya pengurusan
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, dan memberi nasihat kepada Direksi apabila diperlukan. Selama
1 (satu) tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan wewenang dengan baik sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Direksi bertugas untuk memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan serta senantiasa berusaha
meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan untuk mencapai tujuan para pemegang saham Perseroan
yaitu memperoleh keuntungan yang optimal bagi Perseroan. Selain itu, Direksi juga bertugas memelihara
dan mengurus aset Perseroan agar tetap dapat menghasilkan pendapatan bagi Perseroan.
Setiap anggota Direksi juga bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat secara lebih rinci pada
Bab Anggaran Dasar.
Kompensasi Komisaris dan Direksi
Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan
Komisaris adalah berdasarkan RUPS. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya
(jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris.
Jumlah kompensasi kepada Dewan Komisaris berupa gaji dan tunjangan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp455 juta, Rp455
juta, dan Rp545 juta. Sedangkan jumlah kompensasi kepada Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.800 juta, Rp 3.691 juta,
dan Rp3.750 juta.
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Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Novita Frestiani sebagai
Sekretaris Perusahaan berdasarkan SK Direksi Perseroan No. 004/TEP-DIR/IPO/I/2017 tanggal
10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap
jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.
Berikut ini adalah riwayat hidup singkat dari Sekretaris Perusahaan saat ini:
Novita Frestiani, Warga Negara Indonesia, 43 tahun.
Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam industri pasar modal di Indonesia. Memulai
karirnya sebagai wakil kepala kantor Pusat Informasi Pasar Modal Semarang pada PT Bursa Efek
Indonesia (1998 – 2000), menjabat pada Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa dan Divisi Komunikasi
Perusahaan/Sekretaris Perusahaan pada PT Bursa Efek Indonesia (2001 – 2007), SME Promotion Advisor
pada JRF- GIZ (Gessellschaf fuer Internationale Zusammenarbeit) di DI. Yogyakarta (2009 – 2011),
Sekretaris Perusahaan pada PT Radana Bhaskara Finance Tbk (2011 – 2016).
Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 2001 dan
gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 1998.
Pelatihan Pengembangan Kompetensi yang diikuti, antara lain meliputi :
Corporate Secretary Master Program Series ( IFC )
The making of BOC BOD Charter by Optimizing Organizational Knowledge
Financial Shenanigans and Whistle Blower
Leadership Effectiveness & Development
Corporate Governance & Corporate Secretaries Toolkit
Sertifikasi:
Lulus ujian sertifikasi kecakapan profesi pasar modal untuk Broker Dealer/WPPE dan Underwriter
Representative/WPEE.
Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui nomor telepon (021) 8379 2192 atau e-mail corporate.
secretary@totalindo.co.id.
Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:






PHQJLNXWLSHUNHPEDQJDQSDVDUPRGDONKXVXVQ\DSHUDWXUDQSHUDWXUDQ\DQJEHUODNXGLELGDQJSDVDU
modal;
PHPEHULNDQPDVXNDQNHSDGD'LUHNVLGDQ'HZDQ.RPLVDULV3HUVHURDQXQWXNPHPDWXKLNHWHQWXDQ
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
PHPEDQWX'LUHNVLGDQ'HZDQ.RPLVDULVGDODPSHODNVDQDDQWDWDNHORODSHUXVDKDDQ\DQJPHOLSXWL
1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web
Perseroan;
2. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
3. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
5. pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
VHEDJDL SHQJKXEXQJ DWDX contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan,
OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit
Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Pencatatan
Bursa Efek berdasarkan SK Dewan Komisaris Perseroan No.001/TEP-DK/SK/II/2017 tanggal
8 Februari 2017 tentang Pengangkatan Komite Audit, dengan susunan anggota sebagai berikut:
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Ketua

: Erry Firmansyah

Anggota

: Harry Kurniawan
Warga Negara Indonesia, 42 tahun.
Beliau memiliki pengalaman selama hampir 20 tahun dalam industri
pasar modal di Indonesia. Beliau memulai karirnya sebagai vice
president/senior manager pada PT Bapindo Bumi Securities (19982007), managing director pada PT Asia Kapitalindo Securities
Tbk. (2008-2009), director Corporate Finance pada PT Makinta
Securities (2009-2011), dan saat ini menjabat sebagai director
Corporate Finance pada PT Eagle Capital sejak tahun 2011.
Memperoleh gelar Master of Applied Finance and Investment dari
Securities Institute of Australia, Australia pada tahun 2005, dan
gelar Master of Management dari IPMI Business School, Jakarta
pada tahun 2004.

Anggota

: Rianita Soelaiman, MM, Ak, CA, CPA
Warga Negara Indonesia, 42 tahun.
Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun dalam
bidang audit. Beliau pernah berkarir sebagai audit partner pada
Kantor Akuntan Publik Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. RSM AAJ
Associates (2005-2013), managing partner pada Kantor Akuntan
Publik Rianita Soelaiman (2013-2014), dan saat ini masih menjabat
sebagai audit partner pada Kantor Akuntan Publik Asep Rianita
Manshur & Suharyono sejak 2014 dan komisaris independen pada
PT Renuka Coalindo Tbk. sejak tahun 2015.
Memperoleh gelar Magister Management of Actuary dari
Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2015, dan gelar Sarjana
Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1998.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh
Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Februari 2017, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit,
Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:










0HODNXNDQSHQHODDKDQDWDVLQIRUPDVLNHXDQJDQ3HUVHURDQ\DQJDNDQGLNHOXDUNDQ3HUVHURDQNHSDGD
publik dan/atau pihak otoritas antara lain iaporan keuangan, proyeksi keuangan, dan laporan lainnya
terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
0HODNXNDQ SHQHODDKDQ DWDV NHWDDWDQ 3HUVHURDQ WHUKDGDS XQGDQJXQGDQJ GDQ SHUDWXUDQ \DQJ
berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
0HPEHULNDQ SHQGDSDW LQGHSHQGHQ GDODP KDO WHUMDGL SHUEHGDDQ SHQGDSDW DQWDUD PDQDMHPHQ GDQ
auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.
0HPEHULNDQUHNRPHQGDVLNHSDGD'HZDQ.RPLVDULVPHQJHQDLSHQXQMXNDQDXGLWRUHNVWHUQDO\DQJ
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
0HODNXNDQ SHQHODDKDQ DWDV SHODNVDQDDQ SHPHULNVDDQ ROHK DXGLWRU LQWHUQDO GDQ PHQJDZDVL
pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.
0HODNXNDQSHQHODDKDQWHUKDGDSDNWLYLWDVSHODNVDQDDQPDQDMHPHQULVONRGDQSHQJHQGDOLDQLQWHUQDO
yang dilakukan oleh manajemen/Direksi.
0HQHODDKSHQJDGXDQ\DQJEHUNDLWDQGHQJDQSURVHVDNXQWDQVLGDQSHODSRUDQNHXDQJDQ3HUVHURDQ
0HQHODDKGDQPHPEHULNDQVDUDQNHSDGD'HZDQ.RPLVDULVWHUNDLWGHQJDQDGDQ\DSRWHQVLEHQWXUDQ
kepentingan Perseroan.
0HQMDJDNHUDKDVLDDQGRNXPHQGDWDGDQLQIRUPDVL3HUVHURDQ
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Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
 0HQJDNVHVGRNXPHQGDWDGDQLQIRUPDVL3HUVHURDQWHQWDQJNDU\DZDQGDQDDVHWGDQVXPEHUGD\D
Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
 %HUNRPXQLNDVLODQJVXQJGHQJDQNDU\DZDQWHUPDVXN'LUHNVLGDQSLKDN\DQJPHQMDODQNDQIXQJVL
audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite
Audit.
 0HOLEDWNDQ SLKDN LQGHSHQGHQ GL OXDU DQJJRWD .RPLWH $XGLW \DQJ GLSHUOXNDQ XQWXN PHPEDQWX
pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
 0HODNXNDQNHZHQDQJDQODLQ\DQJGLEHULNDQROHK'HZDQ.RPLVDULV
Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) periode berikutnya.
Komite Audit telah menelaah informasi keuangan Perseroan yang tercantum pada Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
Komite Nominasi dan Remunerasi
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 34/2014”), pelaksanaan fungsi Komite
Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana
tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Februari 2017.
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 34/2014, dalam hal tidak dibentuk Komite
Nominasi dan Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan
Komisaris serta wajib dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris. Pedoman pelaksanaan fungsi
Nominasi dan Remunerasi telah dituangkan dalam Piagam Dewan Komisaris Perseroan.
Dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
Terkait dengan fungsi Nominasi
1. Memberikan rekomendasi mengenai
a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak
ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Membuat program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Terkait dengan fungsi Remunerasi
1. Menetapkan struktur Remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas Remunerasi; dan
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Unit Audit Internal
Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Piagam Internal
Audit PT Totalindo Eka Persada Tbk. tertanggal 8 Februari 2017 dan telah mengangkat Ir. Salomo
Sihombing sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan No.019/
TEP-DU/SK/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.
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Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam
Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor
ini dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan.
Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan dan disahkan
oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Februari 2017. Piagam Unit Audit Internal
merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal.
Berikut ini adalah riwayat hidup singkat dari Kepala Unit Audit Internal saat ini:
Salomo Sihombing, Warga Negara Indonesia, 39 tahun.
Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Project Manager pada Perseroan.
Beliau memperoleh gelar Sarjana jurusan Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta tahun 2004.
Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:










Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai
dengan kebijaksanaan perusahaan;
Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada
semua tingkat manajemen;
Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris;
Memantau, menganalisis dan melaporan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
Bekerja sama dengan Komite Audit;
Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan; dan
Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal memiliki wewenang antara lain meliputi:
 Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
 Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
 Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite
Audit; dan
 Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
Perseroan melakukan sistem pengendalian internal pada beberapa kegiatan operasionalnya dengan
melakukan beberapa langkah pengawasan sebagai berikut:
1. Kegiatan pengadaan barang untuk pengerjaan proyek: Secara umum, Perseroan memiliki tim
estimator dan pembelian/purchasing yang bertugas untuk memperkirakan harga dan jumlah bahan
yang diperlukan untuk suatu pekerjaan proyek. Dengan melakukan survey terhadap bahan baku dan
tim estimator akan melaporkan hasil surveynya kepada manajer proyek dan manajer pembelian di
kantor pusat untuk memastikan spesifikasi dan negosiasi harga. Hasil dari negosiasi tersebut akan
dimintakan persetujuan ke Direktur Commercial, lalu persetujuan laporan tersebut akan diserahkan
kepada bagian pembelian untuk diproses lebih lanjut sehingga bahan baku yang diperlukan dapat
tersedia.
2. Kegiatan pengerjaan proyek konstruksi: Perseroan telah memiliki prosedur untuk mengawasi
jalan kegiatan pengerjaan proyek, dimulai dari Manajer Proyek diberi pemahaman yang jelas oleh
Koordinator Proyek dan Direktur Operasional mengenai desain, spesifikasi, serta timeline yang
disepakati Perseroan dengan Pemberi Kerja berdasarkan kontrak, lalu Manajer Proyek memberikan
instruksi kepada Staff untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan timeline tersebut. Manajer Proyek
melakukan inspeksi secara berkala dengan menggunakan checklist pekerjaan sebagai acuan dan
kemudian membuat laporan ke Koordinator Proyek dan Direktur Operasional.
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3.

Kegiatan pengeluaran dana dari kas yang diperlukan untuk menjalankan pengerjaan proyek
konstruksi: Dalam suatu kegiatan pengerjaan proyek, Staff Proyek/Manajer Proyek mengerjakan
tugas dengan menggunakan bahan baku yang telah diadakan oleh bagian pembelian, namun dalam
praktiknya terdapat kemungkinan untuk segera membeli bahan baku secara langsung karena
tidak tersedia pada gudang atau mungkin saja memerlukan pengeluaran kas untuk kebutuhan lain
agar pengerjaan proyek dapat berjalan sesuai timeline. Oleh karena itu, Manajer Proyek dapat
mengajukan permohonan dana kepada Koordinator Proyek dan Direktur Operasional, setelah itu
dokumen permohonan dana akan disetujui oleh Direktur Operasional dan Direktur Commercial
untuk pengeluaran dana dari kas, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada bagian keuangan.

Setiap kegiatan tersebut dibakukan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP), di mana SOP
tersebut digunakan sebagai acuan oleh unit audit internal untuk melakukan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan, dan memberikan laporan beserta temuan-temuannya, jika ada, kepada Direksi Perseroan.
Manajemen Risiko
Perseroan berkeyakinan telah menerapkan tindakan dan langkah-langkah sebagai berikut untuk
meminimalisir dampak dari setiap risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Risiko Ketergantungan Terhadap Kondisi Pasar Properti di Indonesia
Sebagaimana bisnis pada umumnya, industri properti pun tidak luput dari pasang surut. Pelaku bisnis
di bidang properti, meskipun selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya,
banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan usaha, terutama adalah faktor besarnya permintaan
dari pelanggan.
Sebagai dampaknya, setiap peningkatan atau penurunan pada industri properti akan berimbas pada kinerja
keuangan Perseroan. Namun dalam menjalankan usahanya, Perseroan selain menggarap proyek-proyek
high rise building komersil seperti apartemen, mall, hotel, pabrik dan gedung perkantoran, Perseroan
juga mengerjakan proyek-proyek infrastruktur dari pemerintah seperti jembatan, jalan layang, jalan tol
dan rumah tinggal yang bersifat non komersil seperti rusunami, dan rusunawa.
Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa jika pasar properti yang bersifat komersil seperti
perumahan, apartemen, mall, hotel, pabrik dan gedung perkantoran mengalami penurunan, maka
pertumbuhan Perseroan dapat diharapkan dari proyek-proyek pemerintah, rusunami dan rusunawa yang
relatif tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi pasar properti yang bersifat komersil. Basis portofolio
proyek yang terdiversifikasi dapat menjadi penjaga keseimbangan yang baik saat kondisi pasar properti
komersil sedang menurun.
Risiko Persaingan Usaha
Perseroan memiliki strategi tersendiri untuk tetap dapat berkompetisi dengan baik di tengah-tengah
ramainya pelaku bisnis di sektor jasa konstruksi.
Tim kerja Perseroan yang dipimpin oleh jajaran direksi yang berpengalaman panjang dalam bidang
konstruksi, rekam jejak pengerjaan proyek-proyek yang dikenal oleh masyarakat dengan mutu yang
relatif sangat baik antara lain Mal Taman Anggrek, Hotel Mulia, Kota Kasablanka Phase 3, Komplek
Apartemen Kalibata City, Bassura City serta proyek berskala sangat besar seperti Podomoro City Deli
Medan. Disamping itu, dengan didukung peralatan sistem Aluma yang menjadi andalan Perseroan, serta
hubungan yang sangat baik dengan para Pemberi Kerja, sehingga seluruh faktor tersebut secara sinergis
diyakini menciptakan peluang usaha yang lebih besar bagi Perseroan dibandingkan dengan pesaing.
Risiko Peningkatan Biaya Konstruksi (Cost Overrun)
Untuk mengurangi risiko ini, saat mengajukan penawaran untuk mengerjakan proyek kepada calon
Pemberi Kerja, Perseroan telah memperhitungkan secara teliti mengenai perkiraan biaya konstruksi
yang akan diperlukan dalam mengerjakan proyek tersebut seperti biaya material/bahan baku, BBM,
dan upah tenaga kerja berdasarkan biaya yang secara umum sedang berlaku atau berdasarkan biaya
yang ditentukan oleh subkontraktor atau pemasok. Namun terdapat berbagai faktor yang di luar kendali
Perseroan yang berpotensi untuk mengurangi profitabilitas dan/atau menghambat penyelesaian proyek
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yang sedang ditangani oleh Perseroan seperti pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing,
cuaca buruk, ketersediaan jumlah pasokan bahan baku/tenaga kerja yang minim. Setelah mendapatkan
persetujuan dari Pemberi Kerja atas penawaran yang diajukan, Perseroan memeriksa kembali mengenai
perhitungan perkiraan biaya konstruksi, jika tidak ada peningkatan secara signifikan dibandingkan
dengan perkiraan awal, maka Perseroan akan segera mengadakan kontrak dengan para pemasok untuk
mengikat harga material sampai dengan jangka waktu proyek diselesaikan agar risiko fluktuasi biaya
konstruksi dapat diminimalisir.
Sebagai perusahaan jasa konstruksi yang telah menangani berbagai proyek sejak tahun 1996, Perseroan
telah belajar untuk mengatasi risiko tersebut, yaitu dengan cara mengadakan kontrak dengan para
pemasok agar risiko fluktuasi harga bahan baku dapat diminimalisir.
Perseroan juga dapat mengurangi risiko ini dengan meneruskan risiko kenaikan harga bahan baku kepada
pemilik proyek berdasarkan klausul kontrak pekerjaan (ekskalasi harga) seperti perubahan nilai tukar
Rupiah terhadap Dolar AS dan kenaikan Tarif Dasar Listrik yang sudah melewati batasan tertentu, serta
dalam hal pemilik proyek mengambil alih kewajiban Perseroan untuk menyediakan besi, beton, dan
keramik yang dibutuhkan dalam proyek.
Risiko Ketersediaan Bahan Baku
Perseroan dalam mengerjakan suatu pekerjaan proyek, memerlukan bahan baku yang cukup untuk
memastikan kualitas dan jangka waktu penyelesaian proyek sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat
dengan Pemberi Kerja. Namun terdapat berbagai faktor yang di luar kendali Perseroan yang berpotensi
untuk menghambat ketersediaan bahan baku seperti kondisi negara yang sedang tidak stabil, bencana
alam, mogok buruh, dan sistem transportasi yang sedang bermasalah.
Untuk mengatasi risiko tersebut, Perseroan mengadakan kontrak pembelian bahan baku tidak dengan
satu pemasok saja, melainkan dengan beberapa pemasok bahan baku, dan Perseroan telah dan akan
terus mengadakan kontrak dengan pemasok yang berskala besar dan mempunyai reputasi yang baik.
Risiko Pembayaran oleh Pelanggan
Faktor kemampuan atau kemauan pelanggan untuk membayar kewajibannya kepada Perseroan,
merupakan salah satu faktor yang di luar kendali Perseroan. Perseroan dalam menjalankan kegiatan
usahanya, membuat perjanjian tertulis dengan para Pemberi Kerja, sehingga memiliki kekuatan
hukum untuk melakukan penagihan pembayaran kepada para Pemberi Kerja. Untuk mengurangi risiko
keterlambatan atau mangkirnya para Pemberi Kerja untuk melakukan pembayaran, Perseroan dengan
cermat mempertimbangkan profil dan reputasi Pemberi Kerja sebelum mengajukan penawaran. Dengan
bekal pengalaman panjang Perseroan dalam industri konstruksi, Perseroan memiliki kemampuan yang
baik untuk menilai kredibilitas setiap Pemberi Kerja. Selain itu, sebagian besar pelanggan Perseroan
adalah pelanggan berulang atau pemerintah, sehingga Perseroan telah mengetahui reputasinya sebelum
membuat perjanjian kerja dengan para pelanggan tersebut.
Risiko Ketidakmampuan untuk Mempertahankan atau Merekrut Tenaga Kerja Terampil
Perseroan memandang penting ketersediaan tenaga kerja terampil dalam melakukan pengerjaan setiap
proyek. Untuk menghasilkan kualitas proyek yang diharapkan oleh Pemberi Kerja, Perseroan selalu
berupaya untuk memberikan pelatihan kepada setiap tenaga kerja Perseroan. Selain itu, Perseroan
juga mendukung adanya transfer knowledge dari karyawan yang lebih berpengalaman kepada rekanrekan kerjanya. Dengan meningkatkan keterampilan karyawannya, Perseroan telah mengurangi risiko
kekurangan tenaga kerja terampil jika suatu saat terjadi pengunduran diri beberapa tenaga kerja
terampilnya. Perseroan juga selalu berusaha meningkatkan loyalitas karyawan kuncinya dengan cara
mengapresiasi setiap hasil kerjanya, dengan menganggap setiap tenaga kerja terampil sebagai aset,
Perseroan terus berusaha meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan para karyawannya tersebut.
Risiko Proyek Konstruksi di Daerah Baru
Sebagai perusahaan yang menyediakan jasanya kepada perusahaan pengembang properti dan pemerintah,
Perseroan tentu akan mengikuti rencana setiap Pemberi Kerja untuk mengerjakan proyek di lokasi yang
direncanakan. Terdapat kemungkinan bahwa lokasi yang menjadi sasaran pengembang properti adalah
lokasi yang belum pernah digarap oleh Perseroan, sehingga bisa saja kondisi lingkungan di lokasi
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tersebut berbeda dengan lingkungan pada lokasi yang sudah biasa digarap oleh Perseroan, seperti halnya
harga bahan baku setempat, tenaga kerja dan biaya sewa peralatan di lokasi tersebut. Untuk mengatasi
hal tersebut, Perseroan telah memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk membeli bahan baku di
tempat, biaya mobilisasi peralatan dan tenaga kerja di tempat yang baru, ke dalam nilai harga kontrak
yang diajukan. Untuk memenuhi ketersediaan bahan baku di tempat yang baru, Perseroan bekerja sama
dengan pemasok atau subkontraktor yang dapat menjangkau daerah tersebut.
Selain itu, terdapat pula risiko yang timbul karena berhadapan dengan masyarakat setempat di daerah
baru. Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan mempekerjakan masyarakat setempat untuk membangun
hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.
Risiko Perubahan Teknologi
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dipimpin oleh jajaran direksi dan tim kerja yang
telah berpengalaman dalam mengerjakan berbagai proyek dengan tingkat kerumitan yang bervariasi,
sehingga Perseroan memiliki kemampuan untuk menimbang dengan cermat antara cost dan benefit
dalam mengaplikasikan teknologi yang lebih baru dibandingkan dengan teknologi yang saat ini dimiliki.
Manajemen Perseroan berkeyakinan telah mencermati perkembangan teknologi terkait bidang konstruksi,
dan akan terus menggunakan teknologi yang menghasilkan output sebaik dan seproduktif mungkin
dengan tetap mempertimbangkan input yang digunakan.
Risiko Perubahan Peraturan
Perseroan memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk mencermati setiap perubahan kebijakan
Pemerintah yang berdampak pada kegiatan operasional dan keuangan Perseroan. Perseroan senantiasa
berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, serta meningkatkan standar kualitas
pekerjaan dan K3, agar dapat memenuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Risiko Kegagalan Berkoordinasi dengan Subkontraktor
Perseroan sangat selektif dalam memilih setiap subkontraktor yang akan digandeng untuk mengerjakan
suatu proyek. Selain berdasarkan pengalaman bekerja sama yang sudah pernah dilakukan antara Perseroan
dengan subkontraktor tersebut, reputasi perusahaan maupun pemiliknya juga menjadi pertimbangan
utama dalam memilih subkontraktor. Perseroan membagi pekerjaan kepada beberapa subkontraktor untuk
mengurangi risiko kegagalan yang dialami oleh salah satu subkontraktor. Selain itu, subkontraktor yang
ditunjuk oleh Perseroan juga memberikan jaminan kepada Perseroan dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan.
Risiko Denda
Untuk menghindari risiko tersebut, Perseroan berusaha menyelesaikan proyek sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati dalam kontrak dengan para Pemberi Kerja. Sebelum mengadakan kontrak,
Perseroan memperhitungkan dengan cermat jangka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan proyek
tersebut, sehingga jangka waktu yang disepakati adalah jangka waktu yang wajar untuk pengerjaan suatu
proyek. Selain itu, Perseroan juga melakukan optimalisasi dan review metode kerja untuk efisiensi dan
efektivitas penyelesaian pekerjaan.
Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Perseroan telah menerapkan prosedur sebagaimana yang telah dipersyaratkan untuk mendapatkan
Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sertifikat OHSAS 18001:2007
untuk Occupational Health & Safety Management System, sehingga Perseroan dapat mengurangi risiko
kecelakaan kerja dengan mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut.
Risiko Kemampuan Untuk Mendapatkan Pendanaan
Untuk mengatasi risiko dalam hal pendanaan proyek, Perseroan mengupayakan untuk memperoleh
uang muka yang cukup dari Pemberi Kerja. Selain itu, untuk mencukupi keperluan modal kerja proyek,
Perseroan juga menjalin kerjasama dengan beberapa bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan
modal kerja. Perseroan ke depannya akan berusaha melakukan diversifikasi sumber pendanaan selain
perbankan yaitu melalui pasar modal.
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Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
Perseroan tidak terekspos terhadap fluktuasi perubahan kurs valuta asing karena transaksi pendapatan
sebagian besar sudah menggunakan tarif dalam mata uang Rupiah, selain itu, beban pokok pendapatan
Perseroan hampir seluruhnya. Namun di masa mendatang, apabilia Perseroan harus melakukan transaksi
dengan menggunakan mata uang selain Rupiah dalam jumlah yang material, Perseroan akan melakukan
hedging dengan pihak yang menjadi lawan transaksi, sehingga risiko perubahan kurs valuta asing lebih
dapat terukur dan dapat dikelola dengan baik.

8.9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Social Responsibility)
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan senantiasa berupaya untuk turut serta memberikan manfaat
bagi masyarakat sekitar sebagai wujud tanggung jawab sosial Perseroan. Beberapa kegiatan tanggung
jawab sosial yang telah dilakukan oleh Perseroan secara rutin adalah berpartisipasi dalam perayaan
17 Agustus di lingkungan sekitar kantor Perseroan dengan memberikan sumbangan, dan memberikan
bantuan dalam bentuk sumbangan/donasi untuk tempat beribadah di sekitar lokasi proyek dan kantor
Perseroan.
Biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan pada
tahun 2014, 2015, dan 2016 masing-masing adalah sekitar Rp75 juta, Rp43 juta, dan Rp100 juta.

8.10.

Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

8.11.

Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam
menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan
memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia
melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh
karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja
yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.
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Fasilitas dan kesejahteraan karyawan
Manajemen Perseroan, berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dipekerjakan
secara berkesinambungan, dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem penggajian beserta
paket kesejahteraan yang diberikan kepada para karyawan Perseroan. Peninjauan yang dilakukan terhadap
sistem penggajian dan kesejahteraan yang diberikan setiap tahunnya disesuaikan dengan tingkat inflasi,
senantiasa mengakomodir perkembangan yang relevan dalam dunia pasar tenaga kerja yang berpedoman
pada pemenuhan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku secara nasional serta menunjuk pada
peraturan daerah setempat dalam hal pelaksanaannya. Penetapan besarnya upah karyawan Perseroan
senantiasa berpedoman pada ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional
(UMR). Dalam prakteknya, Perseroan telah membayarkan gaji dan upah serta fasilitas kesejahteraan yang
lebih baik dari kisaran UMP setempat dan bersaing dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan
sejenis di industri konstruksi. Penetapan upah karyawan ini juga diatur dalam Peraturan Perusahaan
(PP) antara Perseroan dengan karyawan kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan selain mencakup
gaji dan upah yang dibayarkan setiap bulan atau dua minggu sekali (khusus karyawan SKT) juga terdiri
dari tunjangan-tunjangan yang diberikan dalam bentuk pembayaran maupun natura. Tunjangan yang
diberikan berwujud pemberian makan dan minum di lokasi kerja selama jam istirahat pada hari kerja,
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang nilainya dapat mencapai 1 kali gaji bulanan (untuk masa
kerja tertentu), maupun perlengkapan kerja khususnya untuk memenuhi standar komunikasi & safety
misalnya: helm, sepatu dll. Disamping itu pemberian paket fasilitas kesehatan dalam bentuk penggantian
biaya pengobatan maupun program asuransi untuk karyawan tetap.
Fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan yang diberikan kepada karyawan mencakup penggantian
biaya pengobatan kepada karyawan dan anggota keluarga (istri dan anak) yang dapat digunakan untuk
rawat jalan, rawat inap, serta proses persalinan (hingga anak ketiga).
Disamping itu, Perseroan juga mendaftarkan para karyawannya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian
(JKM) maupun Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) termasuk keluarga yaitu istri/suami dan 3 (tiga)
orang anak kandung.
Pelatihan dan pengembangan karyawan
Program pengembangan sumber daya manusia dalam lingkungan Perseroan dimulai dari analisa
kebutuhan tenaga karyawan yang disesuaikan dengan Rencana Tahunan Perseroan. Rencana Tahunan
yang disusun selain memuat anggaran proyeksi, juga memuat rencana kebutuhan tenaga kerja baik yang
berkaitan langsung dengan proses proyek, tenaga penjualan maupun tenaga administrasi di lingkungan
kantor Perseroan.
Perekrutan tenaga kerja dimulai dari memperhatikan kualifikasi dari setiap kandidat yang mengirimkan
surat lamaran untuk posisi pekerjaan yang tersedia. Kandidat akan melalui serangkaian proses penerimaan
karyawan baru berupa tes tertulis, tes psikologis, medis dan wawancara dengan kepala divisi yang
bersangkutan. Untuk beberapa posisi kunci, kandidat akan dipertemukan oleh Direksi Perseroan. Pada
dasarnya hanya kandidat terpilih yang akan diproses lebih lanjut dalam perekrutan karyawan.
Divisi HRD bertanggungjawab untuk menyusun program pelatihan sesuai kompetensi yang diperlukan,
berupa teknis maupun soft skills. Beberapa program pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan
diantaranya adalah:
 ,QWHJUDWHG,QWHUQDO$XGLW0DQDJHPHQWV\VWHP,62,62 2+6$6
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Peraturan Perusahaan (PP) yang berlaku hingga saat diterbitkannya Prospektus ini telah mendapatkan
pengesahan dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat
Pengesahan Nomor: 114/11.25.0/31.74.00.0000/-1.837/2015 tanggal 21 April 2015. PP ini berlaku
untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan, untuk selanjutnya bisa diperpanjang sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Tenaga kerja asing
Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki 6 (enam) orang tenaga kerja asing yang
menempati berbagai posisi, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:
IMTA
No

Nama

Jabatan

Warga Negara

No

Jatuh
Tempo

KITAS / KITAP
Jatuh
No
Tempo

1

Sung Hyung Jim
Baik

Direktur

Kanada

Kep 1849/11.5/IMTA/
ODS/31/-1.837/2016

28-Okt-17 2C21JE3151AQ

28-Okt-17

2

Kwang Hyu Lee

Civil Construction
Manager

Korea Selatan

Kep 1004/11.5/IMTA/
ODS/31/-1.837/2016

06-Jul-17 2C21JE8610-Q

06-Jul-17

3

Ian Roy Mcgregor

Site Manager

Britania Raya

21906/MEN/B/
IMTA/2017

29-Jan-18 2C21JB1764-Q

03-Des-17

4

Kim Joon Rye

Site Engineer

Korea Selatan

Kep 12321/MEN/B/
IMTA/2016

3-Mar-18 2C21JE1972-R

03-Mar-18

5

Lee Byung Jin

Project Manager

Korea Selatan

Kep 15037/MEN/B/
IMTA/2016

14-Mar-18 2C21JE2146-R

7-Mar-18

6

Ellys Roma
Drebelow

Site Engineer

Jerman

524/11.6/31/1.837/2017

31-Mar-18 2C21JE2550-R

31-Mar-18

Komposisi karyawan
Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mempekerjakan karyawan (di luar Direksi dan Dewan
Komisaris) sejumlah 1.412 orang yang terdiri dari 72 karyawan tetap, 948 karyawan kontrak dan 392
karyawan belum kontrak. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam
kurun waktu lima tahun terakhir:
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan

2012
Direksi
General Manager
Manager
Supervisor
Staff
Non Staff
Jumlah

2013
1
5
31
65
121
16
239

1
7
37
81
171
23
320

31 Desember
2014
1
7
50
130
293
33
514

2015

2016
1
12
84
237
584
50
968

1
15
108
331
887
70
1.412

31 Maret
2017
1
16
110
343
912
70
1.452

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

2012
Pasca Sarjana
S1
Akademi
Non akademi
Jumlah

2013
2
42
11
184
239

2
57
14
247
320

31 Desember
2014
3
88
26
397
514

75

2015

2016
4
206
67
691
968

5
326
105
976
1.412

31 Maret
2017
6
344
110
992
1.452

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia

2012
Di atas 50 tahun
42 - 49 tahun
34 - 41 tahun
26 - 33 tahun
18 - 25 tahun
Jumlah

74
73
78
68
27
320

31 Desember
2014
90
102
115
137
70
514

76
212
32
320

31 Desember
2014
75
387
52
514

2013
62
61
58
50
8
239

2015

2016
136
178
210
254
190
968

163
247
282
366
354
1412

31 Maret
2017
163
256
290
373
370
1.452

Tabel komposisi karyawan menurut status

2012
Tetap
Kontrak
Belum Kontrak*)
Jumlah

2013
34
184
21
239

2015

2016
72
684
212
968

31 Maret
2017

72
948
392
1.412

72
948
432
1.452

*) Karyawan yang belum mendapatkan kontrak merupakan (i) karyawan yang masih dalam masa evaluasi selama 6 bulan; atau
(ii) karyawan sub contract/KSO yang tidak dibuatkan kontrak dari TEP.

Tabel komposisi karyawan menurut aktivitas utama

2012
Pekerja konstruksi
Pekerja non-konstruksi
Jumlah

2013
220
19
239

31 Desember
2014
286
461
34
53
320
514

2015
903
65
968

2016
1.355
57
1.412

31 Maret
2017
1.583
69
1.452

Seluruh pekerja non-konstruksi Perseroan ditempatkan di Jakarta, sedangkan pekerja konstruksi
ditempatkan di proyek-proyek Perseroan yang berlokasi tersebar di beberapa wilayah Indonesia.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak memiliki serikat pekerja.
Sebagai apresiasi terhadap jasa karyawan Perseroan yang telah turut berperan dalam menjalankan
kegiatan operasional Perseroan, Perseroan memberikan alokasi saham yang diberikan secara cumacuma kepada seluruh Peserta Program ESA. Keterangan lebih lengkap mengenai Program ESA telah
diungkapkan pada Bab Penawaran Umum Perdana Saham.

8.12.

Perkara yang Dihadapi Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan
di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau
perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan
dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan
industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha
dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang
dihadapi Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
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8.13.

Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dimiliki oleh 1 pemegang saham utama berbentuk
badan hukum, yaitu PT Totalindo Investama Persada, sebagai berikut:
PT Totalindo Investama Persada
a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya
PT Totalindo Investama Persada, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan menurut dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT Totalindo Investama Persada No. 32 tanggal 26 September 2016,
dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan
pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0042573.
AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 (“Akta Pendirian”).
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan anggaran dasar dalam Akta
Pendirian PT Totalindo Investama Persada.
PT Totalindo Investama Persada beralamat di Jalan Tebet Raya No.14 A, Tebet Barat, Tebet, Jakarta
Selatan.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan anggaran dasar PT Totalindo Investama Persada, maksud dan tujuan utama
PT Totalindo Investama Persada adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa (kecuali jasa
di bidang hukum dan perpajakan), pembangunan, percetakan, perindustrian, pengangkutan darat,
pertanian dan perbengkelan.

c.

Susunan Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Totalindo Investama
Persada terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Sabang Merauke Sihombing
Direksi
Direktur

d.

:

Donald Sihombing

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam
PT Totalindo Investama Persada terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai
berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)

Jumlah Saham

Modal Dasar

500.000

500.000.000.000

1. Donald Sihombing
2. Sabang Merauke Sihombing
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

147.750
2.250
150.000

147.750.000.000
2.250.000.000
150.000.000.000

Saham dalam Portepel

350.000

350.000.000.000

(%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
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98,50
1,50
100,00

e.

Ikhtisar Data Keuangan Penting
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2016 *)
475.587
7.596
467.991
325.688
317.991

Aset
Liabilitas
Ekuitas
Pendapatan
Laba Usaha
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
*) tidak diaudit

8.14.

Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi

Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 4 tanggal 14 Februari 2017, dibuat di
hadapan Henry Siregar, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan PT Totalindo Property Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Selam Bastomi,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan memberikan pinjaman kepada PT Totalindo Property Indonesia
sebesar Rp44.906 juta untuk belanja modal PT Totalindo Property Indonesia. Pinjaman diberikan oleh
Perseroan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan
14 Maret 2021 dengan tingkat bunga efektif sebesar 10,5% per tahun. Pinjaman tersebut tidak dijamin
oleh jaminan khusus, dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) terkait dengan
pemberian pinjaman oleh Perseroan. Transaksi tersebut telah dilakukan secara wajar (arm’s length).
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Totalindo Property Indonesia No. 15 tanggal 16
Desember 2016, Pengurus dan Pengawas PT Totalindo Property Indonesia adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris: Eko Wardoyo
Direksi
Direktur: Theresia Febrina
Berikut ini adalah transaksi dan saldo dengan pihak terafiliasi untuk 3 (tiga) tahun terakhir:
(dalam jutaan Rupiah)
2014
Aset keuangan lancar lainnya
PT Totalindo Property Indonesia
PT Totalindo Investama Persada
Donald Sihombing
Total

20.253
20.253

2015
42.325
5.506
47.831

2016
42.325
9.312
7.830
59.467

Adapun pihak-pihak tersebut di atas merupakan pihak terafiliasi karena sifat hubungan sebagai berikut:
1. Donald Sihombing, merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.
2. PT Totalindo Property Indonesia, kesamaan pengurus dengan Perseroan, yaitu Eko Wardoyo
yang merupakan Komisaris PT Totalindo Property Indonesia, merupakan Direksi Perseroan yang
membawahi bidang Corporate Finance.
3. PT Totalindo Investama Persada, merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah tidak memiliki saldo transaksi dengan PT Totalindo
Investama Persada dan Donald Sihombing.
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8.15.
No.
1.
2.

Asuransi
Jenis Polis
Moveable Property
All Risk
Construction Plant
and Machinery
Property All Risks
Shariah
Heavy Equipment
Sharia

3.
4.

Nilai Pertanggungan

Obyek Pertanggungan

Masa Berlaku

Rp75.698.700.750

Aluma System of Multi Equipment

22 September 2017

Rp1.623.942.000

2 (dua) unit tower crane
Properti yang berlokasi di Jl. Citarik
Lama Raya No. 37, Lemah Abang,
Cikarang, Bekasi
8 (delapan) unit tower crane, 1 (satu)
concrete pump, 4 molding concrete.

22 September 2017

Rp13.358.549.250
Rp32.066.875.729

22 September 2017
30 Juli 2019

Seluruh aset Perseroan yang bersifat material telah diasuransikan dan asuransi tersebut cukup untuk
menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset tersebut mengalami kerusakan atau
musnah.
Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan
berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut.
Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi.

8.16.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran kepada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas merek “TOTALINDO Building Construction” dengan
kelas barang/jasa 37. Permohonan tersebut telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
berdasarkan Permintaan Pendaftaran Merek No. J002017013662 tanggal 24 Maret 2017.

8.17.
1.

Kegiatan Usaha Perseroan

Umum

Perseroan merupakan kontraktor swasta terkemuka di Indonesia dengan spesialisasi pada konstruksi
gedung bertingkat. Kegiatan usaha konstruksi telah dimulai sejak tahun 1995 oleh pendiri Perseroan
dengan melaksanakan pengerjaan Mall & Condominium Taman Anggrek, Jakarta pada tahun 1995 yang
merupakan kawasan superblok terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Portofolio proyek Perseroan
sejak saat itu telah bertambah luas meliputi antara lain apartemen, rusun, hotel, pusat perbelanjaan,
pabrik, sekolah, tempat ibadah, jalan tol dan jembatan. Proyek-proyek tersebut diperoleh Perseroan
dari pihak swasta maupun pemerintah dengan segmen yang dilayani oleh Perseroan mencakup segmen
kelas atas, menengah dan bawah. Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki kontrak yang sedang
berjalan dengan nilai total sebesar Rp5,7 triliun.
Perseroan menawarkan jasa konstruksi terintegrasi, mulai dari jasa konsultasi dan desain konstruksi,
pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur sampai dengan mekanikal elektrikal dan pemipaan (plumbing)
(MEP). Perseroan memiliki Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi kualifikasi Besar 2 (“B2”) untuk konstruksi bangunan multi atau banyak hunian,
bangunan hotel, restoran dan bangunan serupa. Dengan kualifikasi ini, Perseroan dianggap mampu
untuk mengerjakan proyek-proyek dengan kriteria risiko tinggi, berteknologi tinggi dan berbiaya besar,
diatas Rp1 miliar sampai dengan tidak terbatas, sebagai kontraktor utama, dan menjalin kerjasama
dengan kontraktor asing dalam suatu Kerja Sama Operasi (“KSO”). Perseroan juga didukung oleh
sistem Aluma dalam melakukan pekerjaan pembuatan struktur bangunan tinggi sehingga Perseroan
dapat menyelesaikan pekerjaan struktur lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Sistem ini
telah digunakan Perseroan sejak tahun 1996 pada pembangunan Mall dan Kondominium Taman Anggrek
sampai dengan saat ini.
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Perseroan saat ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk menstandarisasi proses kerja,
sertifikasi ISO 14001:2004 untuk sistem manajemen lingkungan dan OHSAS 18001:2007 untuk sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar kualitas mutu internasional.
Tim manajemen Perseroan memiliki rekam jejak yang ekstensif di industri jasa konstruksi, dan di bawah
kepemimpinan mereka, Perseroan telah bertumbuh dengan baik meskipun melewati naik turunnya
perekonomian Indonesia sejak tahun 1997. Sejak tahun 2012, pendapatan Perseroan meningkat pada
CAGR 51,4% dari Rp595.705 juta menjadi Rp3.126.015 juta pada tahun 2016, dan EBITDA Perseroan
dalam periode yang sama telah meningkat pada CAGR 52,5% dari Rp71.743 juta menjadi Rp388.370
juta pada tahun 2016.
2.

Keunggulan Bersaing

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:
Perseroan melayani beragam segmen pasar di sektor konstruksi gedung bertingkat sehingga
mendapatkan manfaat dari diversifikasi risiko dan potensi pertumbuhan
Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam mengerjakan beragam proyek gedung
bertingkat seperti pusat perbelanjaan, hotel, gedung perkantoran, apartemen, bangunan multifungsi
dan rumah susun dengan tingkat kerumitan yang bervariasi. Proyek-proyek yang dikerjakan tersebut
meliputi segmen kelas atas, menengah dan bawah. Selain itu, Perseroan juga memiliki rekam jejak
membangun pabrik dan rumah ibadah, sekaligus menjadi subkontraktor untuk pekerjaan infrastruktur
seperti jalan tol dan jembatan.
Dalam beberapa tahun terakhir, di tengah perekonomian yang belum pulih, pertumbuhan segmen
menengah ke atas relatif tidak bergerak, yang diikuti dengan segmen menengah yang tumbuh melambat.
Namun demikian, segmen menengah ke bawah terus mencatatkan pertumbuhan dan diperkirakan akan
mendominasi pasar properti di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini dikarenakan semakin
bertambahnya kebutuhan rumah masyarakat menengah ke bawah seiring dengan kenaikan daya beli
mereka. Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah akan turut mendorong pertumbuhan
pada segmen ini. Dengan portofolio proyek Perseroan yang terdiversifikasi pada beragam segmen,
Perseroan bermaksud mengambil manfaat dari potensi pertumbuhan masing-masing segmen. Perseroan
juga dapat mengurangi eksposurnya terhadap suatu segmen properti tertentu.
Untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengerjakan proyek benilai besar, Perseroan sering membentuk
KSO bersama dengan perusahaan kontraktor lainnya baik perusahaan nasional maupun asing ternama.
Perseroan juga berpengalaman mengerjakan sejumlah proyek di luar Jabodetabek seperti Bandung,
Bali, dan Medan, dengan sukses, sehingga dapat mengambil kesempatan dari pertumbuhan industri
properti di luar Jabodetabek.
Berada pada posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari sektor perumahan untuk segmen
menengah ke bawah yang berpotensi untuk terus bertumbuh
Perseroan merupakan satu dari sedikit kontraktor swasta yang berfokus pada segmen pasar menengah
ke bawah, baik rumah susun komersial maupun rumah susun umum. Berdasarkan laporan industri
yang disusun oleh Independent Research & Advisory Indonesia (“IRAI”), dari sebanyak 9.185 unit
apartemen kelas bawah yang akan dibangun atau dalam periode konstruksi pada tahun 2017, kontribusi
Perseroan adalah sekitar 35,9%, yaitu proyek Bassura City dengan jumlah 3.300 unit. Perseroan juga
memiliki rekam jejak yang baik dalam pembangunan rumah susun umum, yaitu Rusunawa Tambora dan
Rusunawa KS Tubun (phase 1, 2 dan 3) dari Dinas Perumahan DKI yang masing-masing diselesaikan
pada tahun 2014 dan 2016.
Rekam jejak serta kualifikasi yang dimiliki Perseroan menempatkan Perseroan pada posisi yang baik
untuk mengambil keuntungan dari sektor perumahan segmen menengah ke bawah yang berpotensi
terus bertumbuh. Pada segmen menengah ke bawah, IRAI memproyeksikan bahwa permintaan untuk
perumahan di DKI Jakarta akan tetap besar hingga lebih dari 8 tahun mendatang. Hal ini dikarenakan
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ketimpangan yang besar antara pasokan dan permintaan. Jumlah rumah tangga tidak punya hunian di
golongan menengah bawah dan penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai masing-masing mencapai
102.288 rumah tangga dan 3.918.501 rumah tangga, sedangkan pasokan hunian per tahun hanya berada
di angka 12.937 unit.
Untuk mengurangi kekurangan kebutuhan perumahan yang terus meningkat setiap tahun, Pemerintah
melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“PUPR”) akan tetap melanjutkan
Program Sejuta Rumah untuk tahun-tahun mendatang. Untuk lokasi di Jakarta, pada tahun 2017,
PUPR berencana akan membangun sebanyak 21 lokasi rusun (60 tower) dengan daya tampung hunian
14.322 unit hunian yang tersebar di seluruh kawasan Jakarta untuk sekitar 54.424 kepala keluarga dan
Pemda DKI akan membangun rusunawa sebanyak 24 tower dengan daya tampung hunian 11.105 unit.
Proyek pembangunan rusun strategis yang dilakukan Perusahaan Umum Perumahan Nasional akan
turut menambah pasokan di Jakarta sebanyak 83.801 unit. Pengembang swasta juga banyak bermain di
sektor ini dengan mengembangkan rumah susun komersial segmen kelas bawah.
Rekam jejak yang konsisten dalam pelaksanaan proyek dengan menggunakan teknologi konstruksi
terdepan
Dengan menggunakan sistem Aluma, Perseroan telah berhasil menyelesaikan serangkaian proyek
bangunan bertingkat baik yang terdiri dari satu maupun beberapa menara sekaligus. Keunggulan
dari sistem Aluma ini dibandingkan dengan menggunakan sistem bekisting konvensional adalah
mempercepat pembangunan struktur untuk gedung yang memiliki bentuk tipikal. Keunggulan system ini
sudah dibuktikan oleh Perseroan saat membangun Hotel Mulia di Senayan, Jakarta. Perseroan berhasil
menyelesaikan pekerjaan struktur untuk proyek ini dalam kurun waktu 6 bulan.
Perolehan kontrak baru yang kuat dengan dukungan dari basis pelanggan yang terdiversifikasi dan
solid
Karena rekam jejak serta hubungan yang baik dengan pemilik proyek, Perseroan memiliki basis pelanggan
berupa grup usaha yang bergerak di bidang properti. Dari grup usaha ini, Perseroan mengharapkan
untuk terus mendapatkan proyek secara berkala.
Berikut ini adalah beberapa instansi/grup usaha yang merupakan pelanggan Perseroan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grup Pilar
Grup Duta Indah
Grup Mahkota
Dinas Perumahan DKI Jakarta
Grup Agung Podomoro
Grup Agung Sedayu
Grup Pakuwon
Grup Maxima Realty
Grup Synthesis Development
Grup Mulia

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Grup Alam Sutera
Grup Cowell
Grup Citicon
Grup Plaza Indonesia Realty
Grup Modernlan Realty
Grup Lyman
PT Hutama Karya
PT Nusa Kirana
PT Selaras Mitra Sejati

Selain dengan pihak yang sebelumnya sudah pernah menjadi pemilik proyek yang dikerjakan Perseroan,
Perseroan juga berupaya untuk mendapatkan proyek dari pelanggan baru ataupun dengan melakukan
Kerja Sama Operasi (KSO) dengan kontraktor asing yang memerlukan mitra untuk bekerja sama di
Indonesia. Selama ini, Perseroan sudah pernah melakukan KSO dengan Ssangyong Engineering &
Construction untuk proyek Plaza Indonesia; SK Engineering & Construction untuk proyek City of
Lights Al Reem C-13 Zone 2, Abu Dhabi, UAE; dan Lotte Engineering & Construction untuk proyek
Kota Kasablanka Phase 3.
Rekam jejak yang terbukti atas laju pertumbuhan dan kinerja keuangan yang kuat
Perseroan telah tumbuh secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pendapatan Perseroan sejak tahun
2014 telah tumbuh pada CAGR 72,8% dari Rp1.047,2 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp3.126,0
miliar pada tahun 2016 dan EBITDA Perseroan dalam periode yang sama telah meningkat pada CAGR
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64,5% dari Rp143.458 juta menjadi Rp388.370 juta pada tahun 2016. Perseroan telah menerapkan
strategi pertumbuhan yang berkesinambungan dan sebagai hasilnya, imbal hasil atas ekuitas Perseroan
mencapai 36,1%, 34,9% dan 31,7% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014,
2015 dan 2016.
Tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak yang telah terbukti dalam melaksanakan
proyek-proyek yang kompleks
Dengan dipimpin oleh jajaran Direksi yang mempunyai rata-rata pengalaman lebih dari 25 tahun
mengerjakan berbagai proyek konstruksi dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda, dan berhasil
mengelola bisnis jasa konstruksi melewati tantangan berupa krisis ekonomi yang pernah terjadi
beberapa kali di Indonesia, Perseroan berkeyakinan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik
untuk mengerjakan proyek dari tingkat kerumitan yang paling sederhana sampai tingkat yang paling
sulit sekalipun.
3.

Strategi Usaha

Strategi usaha utama Perseroan meliputi:
Perseroan berencana untuk mengimplementasi strategi-strategi berikut untuk mendorong pertumbuhan:
Terus mempererat hubungan dengan pengembang untuk meningkatkan pemesanan berulang
Perseroan akan terus berfokus menjalin hubungan dengan para pengembang di Indonesia, khususnya
pengembang yang telah menggunakan jasa Perseroan. Untuk melakukan hal tersebut, Perseroan
selalu berusaha meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan para pengembang di Indonesia dan
kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perseroan juga memiliki komitmen untuk selalu
menyelesaikan setiap pekerjaan pada kualitas sesuai dengan spesifikasi dalam waktu yang ditentukan.
Perseroan yakin bahwa dengan melakukan hal-hal tersebut secara konsisten, Perseroan menciptakan
pengalaman kerjasama yang positif dengan pemberi kerja dan menumbuhkan kepercayaan mereka
terhadap Perseroan yang diharapkan akan meningkatkan pemesanan berulang.
Mengambil kesempatan dari tingginya permintaan untuk hunian menengah ke bawah
Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan pendapatan dari segmen hunian menengah ke bawah
karena Perseroan berpandangan bahwa segmen tersebut memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi. Hal
ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat ekonomi kelas menengah dari Rp35
juta per tahun pada tahun 2010 menjadi Rp59 juta per tahun pada tahun 2015, ketersediaan lahan yang
semakin mahal dan langka khususnya di kota-kota besar dan percepatan pembangunan perumahan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari target utama pembangunan infrastruktur yang
dicanangkan PUPR. Perseroan akan terus berusaha untuk mendapatkan proyek-proyek pembangunan
rumah susun untuk segmen menengah ke bawah baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintah.
Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki pengalaman yang ekstensif di segmen ini dan segmen lain
yang mempunyai tingkat kompleksitas yang lebih tinggi seperti pengerjaan proyek-proyek bangunan
multifungsi serta mampu untuk menawarkan jasa konstruksi pada harga yang kompetitif merupakan
komponen penting dalam usaha Perseroan meningkatkan perolehan proyek pembangunan rumah susun
di segmen menengah ke bawah.
Tetap fokus pada kecepatan dan ketepatan pelaksanaan serta peningkatan efisiensi secara
berkelanjutan
Kecepatan dan ketepatan pelaksanaan merupakan indikator utama yang sangat penting bagi pemberi
kerja. Kecepatan dan ketepatan pelaksanaan yang dimaksud telah tercakup dalam Rencana Anggaran
Biaya atau Bill of Quantity (“BoQ”) meliputi periode pengerjaan, spesifikasi teknis dan anggaran biaya.
Perseroan secara konsisten meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelaksanaan dengan senantiasa
melakukan usaha-usaha berikut ini:
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PHQHUDSNDQVLVWHPSHQJHQGDOLDQELD\Dreal-time pada setiap proyek untuk identifikasi dini terhadap
potensi penyimpangan dalam pekerjaan kontrak dan penanggulangannya;
PHQJLGHQWLILNDVLPDVDODK\DQJPXQJNLQDNDQGLKDGDSLVHEHOXPSHQJHUMDDQSUR\HNFRQWRKQ\DXQWXN
pengerjaan basemen, Perseroan memperhitungkan hal-hal teknis untuk menyelesaikan pekerjaan
dengan tepat waktu seperti penempatan material yang diperlukan.
0HPSHUNXDW WLP WHNQLV \DQJ GLSHUOXNDQ XQWXN PHQJHUMDNDQ VXDWX SUR\HN VHSHUWL PHPEHULNDQ
rasio jumlah dan kemampuan tenaga kerja yang cukup dengan mempertimbangkan skala proyek
yang akan dikerjakan.
SHQJDZDVDQEHUNDODWHUKDGDSNLQHUMDVXENRQWUDNWRUGDQ
PHQJLNDWKDUJDGHQJDQSHPDVRNSDGDVDDWPHQHULPDVXDWXSHQJHUMDDQSUR\HNXQWXNPHPLQLPDOLVLU
risiko fluktuasi harga di kemudian hari.






Perseroan juga akan terus meningkatkan efisiensi dari kegiatan pelaksanaan pembangunan dengan
memanfaatkan keahlian yang dimiliki dalam hal teknis, khususnya hubungan Perseroan dengan Aluma
yang sudah dibina lebih dari 20 tahun. Sistem Aluma yang digunakan oleh Perseroan sejak tahun 1996
untuk pekerjaan struktur gedung bertingkat telah memungkinkan Perseroan untuk mempersingkat
waktu penyelesaian pekerjaan struktur sehingga pada akhirnya dapat mengurangi beban-beban terkait
pekerjaan struktur seperti beban upah dan beban sewa peralatan. Perseroan berkeyakinan bahwa sistem
Aluma masih merupakan sistem terdepan untuk pekerjaan struktur bangunan bertingkat sampai saat ini.
Perseroan juga telah dan akan terus bekerja sama dengan pemasok bahan baku untuk meningkatkan
efisiensi penggunaan bahan baku sehingga dapat mempercepat proses suatu pekerjaan dan mengurangi
jumlah material terbuang (waste). Perseroan melihat bahwa inovasi dalam sistem konstruksi reducereuse-recycle perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung konsep green building
yang menekankan pada efisiensi penggunaan air, energi dan material bangunan yang dapat mengurangi
dampak bangunan baru terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu inisiatif terbaru Perseroan
adalah mensubstitusi penggunaan plywood dengan pelat baja dan lembaran PVC sebagai penyangga beton
segar yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku melalui pemakaian berulang.
4.

Portofolio Proyek Perseroan

Perseroan memiliki pengalaman ekstensif sebagai kontraktor dengan portofolio proyek yang terus
bertumbuh dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Portofolio tersebut meliputi sektor hunian, hotel,
komersial, hingga fasilitas publik dan pemerintahan. Sejak tahun 2012, total perolehan kontrak proyek
konstruksi, baik sebagai kontrakor utama maupun subkontraktor, tercatat sebesar Rp11.524 miliar,
dimana kontrak sebesar Rp8.802 miliar masih berjalan untuk diserahterimakan pada tahun 2017-2019.
Saat ini Perseroan juga sedang mengikuti 5 tender dengan nilai total proyek Rp2.501 miliar, dan sejak
awal tahun 2017 telah memenangkan 4 tender dengan total nilai proyek Rp1.483 miliar.
Berikut adalah daftar proyek-proyek utama yang sudah diselesaikan oleh Perseroan:

No.
1.
2.
3.

Nama Proyek
Kontraktor Utama
Rusunawa KS Tubun (Phase 3),
Jakarta
Mesjid Raya Jakarta, Jakarta

6.

Kirana Commercial Avenue Phase
1, Jakarta
Rusunawa KS Tubun (Phase 2),
Jakarta
Rusunawa KS Tubun (Phase 1),
Jakarta
Rusunawa Tambora, Jakarta

7.

Metro Park Residences, Jakarta

4.
5.

Nama Pemberi Proyek
Dinas Perumahan DKI
Jakarta
Dinas Perumahan DKI
Jakarta
PT Nusa Kirana
Dinas Perumahan DKI
Jakarta
Dinas Perumahan DKI
Jakarta
Dinas Perumahan DKI
Jakarta
PT Alam Hijau Teduh
(Grup Agung Podomoro)
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Nilai Kontrak

Tahun
perolehan
kontrak

Periode
konstruksi
berdasarkan
(bulan)

Rp149,4 miliar

2016

7

Rp71,6 miliar

2015

4

Rp388,8 miliar

2014

11

Rp31,9 miliar

2015

6

Rp104,9 miliar

2014

3

Rp174,6 miliar

2013

15

Rp320,3 miliar

2013

21

No.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

Tahun
perolehan
kontrak
2013

Periode
konstruksi
berdasarkan
(bulan)
32

2012

7

2011
2011
2011

31
9
17

2012

18

2011

16

2011

4

2010

32

2008

37

2005
1996

23
6

2011

20

2004

12

2004

6

2004

7

2003

36

Rp992,5 miliar

2013

21

Rp1.300 miliar

2006

30

Nama Proyek
Nama Pemberi Proyek Nilai Kontrak
Bassura City Tower A, B, C, D, E, PT Synthesis Karya
Rp616,8 miliar
F dan G, Jakarta
Pratama (Grup Synthesis
Development)
Korlantas Polri, Jakarta
Kementerian Perumahan
Rp18,5 miliar
Rakyat Indonesia
Pakubuwono Terrace, Jakarta
PT Selaras Mitra Sejati
Rp258,6 miliar
Hotel Stone, Bali
PT Citra Putra Realty
Rp211,2 miliar
Silkwood Residences, Tangerang
PT Alam Sutera Realty
Rp131,0 miliar
Tbk. (Grup Alam Sutera)
Northern Park Residences, Jakarta PT Buana Surya Makmur Rp150,0 miliar
(Grup Agung Podomoro)
Southern Lake Residences, Jakarta PT Buana Surya Makmur Rp130,6 miliar
(Grup Agung Podomoro)
Mulia Resort, Bali
PT Mulia Graha Tata
Rp125,0 miliar
Lestari (Grup Mulia)
Kalibata City Phase 2, Jakarta
PT Pradani Sukses
Rp383,0 miliar
Abadi (Grup Agung
Podomoro)
Kalibata City Phase 1, Jakarta
PT Pradani Sukses
Rp815,0 miliar
Abadi (Grup Agung
Podomoro)
Grand Indonesia Site A, Jakarta
PT Grand Indonesia
Rp240,0 miliar
Hotel Mulia, Jakarta
PT Mulia Inti Pelangi
Rp130,0 miliar
(Grup Mulia)
Apartemen Westmark, Jakarta
PT Sandi Mitra Selaras
Rp109,7 miliar
(Grup Cowell)
Subkontraktor
Cipularang Toll Road Phase II,
PT Hutama Karya.
Rp6,2 miliar
Bandung (Cipada Bridge)
Cipularang Toll Road Phase II,
PT Wijaya Karya
Rp3,2 miliar
Bandung (Cikubang Bridge)
Cipularang Toll Road Phase II,
Ircon International Ltd
Rp0,6 miliar
Bandung (Package IV.4)
Proyek Jembatan Siak Sri
KSO PT PP dan PT
USD1.520.000
Indrapura, Pekanbaru, Riau
Hutama Karya
KSO
Capital Place & Four Seasons

PT Greenland Rajawali
Utama
Plaza Indonesia Extention, Jakarta PT Plaza Indonesia
Realty (Grup Plaza
Indonesia)

Berikut adalah proyek-proyek yang sedang berjalan:

No.

Nama Proyek
Kontraktor Utama

Nama Pemberi Proyek

Nilai Kontrak
(di luar PPN)

Tahun
perolehan
kontrak

Periode
konstruksi
berdasarkan
(bulan)

GFA
(m 2 )

1.

Apartemen El Centro, Bogor PT Pilar Artha Mandiri

Rp354,0 miliar

2016

12

64.477

2.

Vittoria Residence, Jakarta

Rp164,6 miliar

2016

15

80.000

3.

South Hills Residence,
Jakarta

Rp340,0 miliar

2016

29

103.745

4.

Podomoro City Deli, Medan

Rp1.506,7 miliar

2014

34

515.827

5.

Grand Cut Meutia Tower A,
Bekasi
New World Grand Bali
Resort, Bali

2015

18

65.000

2015

24

65.300

6.

PT Duta Indah Kencana
(Grup Duta Indah)
KSO Duta Regency
Karunia - Metropolitan
Kuningan Properti
PT Sinar Menara
Deli (Grup Agung
Podomoro)
PT Selaras Mitra Sejati
PT Mugie Bali Indah
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Rp127,4 miliar
Rp751,0 miliar

No.
7.
8.
9.

10.

11.

Nama Proyek
Nama Pemberi Proyek
Apartemen Puri Mansion,
PT Citra Abadi Mandiri
Jakarta
(Grup Agung Sedayu)
Midtown Residence,
KSO Summarecon
Tangerang
Serpong
Bassura City Tower H dan J, PT Synthesis
Jakarta
Karya Pratama
(Grup Synthesis
Development)
Menteng Park, Jakarta
PT Cempaka Wenang
Jaya (Grup Agung
Sedayu)
KSO
Kota Casablanca 3, Jakarta

JO Lotte – Totalindo

Tahun
Nilai Kontrak
perolehan
(di luar PPN)
kontrak
Rp505,1 miliar
2015
Rp581,5 miliar

Periode
konstruksi
berdasarkan
(bulan)
24

GFA
(m 2 )
304.300

2015

20

195.000

Rp159,9 miliar

2015

28

64.560

Rp462,2 miliar

2013

51 (1)

179.000

Rp1.920,2
miliar (2)

2015

32

333.809

Catatan:
(1) Proyek pembangunan Menteng Park mengalami keterlambatan dikarenakan adanya perubahan desain dari pemberi proyek;
(2) Sesuai dengan kesepakatan pada KSO, Perseroan hanya berhak atas 40% dari nilai kontrak sebagai bagi hasil.

Selain proyek-proyek tersebut di atas, Perseroan juga telah memperoleh 2 proyek pembangunan
Apartemen Ratu Prabu 3, Jakarta dan Apartemen La Foret Vivante, Jakarta dengan nilai proyek masingmasing Rp772,2 miliar dan Rp673,0 miliar. Pelaksanaan pekerjaan dua proyek tersebut saat ini sedang
dihentikan dikarenakan kendala perizinan untuk Apartemen La Foret Vivante dan perubahan desain
untuk Apartemen Ratu Prabu 3.
Hampir sebagian besar proyek yang dikerjakan Perseroan saat ini berada di wilayah Jabodetabek.
Wilayah Jabodetabek akan terus menjadi fokus utama Perseroan dalam waktu lima tahun ke depan,
namun demikian Perseroan akan mempertimbangkan proyek di wilayah lain jika terdapat peluang
yang menguntungkan. Sebagai contoh, Perseroan saat ini sedang melakukan pembangunan superblok
Podomoro City Deli di Medan dan New World Grand Bali Resort di Pecatu, Bali.
Pada tanggal 28 April 2017, Perseroan bekerja sama dengan Artefak Arkindo (KSO Totalindo Eka
Persada – Artefak Arkindo) baru saja ditetapkan sebagai pemenang penyedia jasa konstruksi untuk
pembangunan Rusun Nagrak Tower 1-5 dengan kontrak senilai Rp377.786 juta (termasuk PPN) dan
juga untuk pembangunan Rusun Penggilingan dengan kontrak senilai Rp383.838 juta (termasuk PPN)
(bekerja sama dengan Atelier Enam Arsitek, membentuk KSO Totalindo Eka Persada – Atelier Enam
Arsitek).
5.

Pelaksanaan Pekerjaan

Hampir seluruh proyek konstruksi dikerjakan oleh Perseroan sebagai kontraktor utama, dimana hal
ini memungkinkan Perseroan melakukan pengawasan dan pengendalian waktu dan kualitas pekerjaan.
Perseroan juga melakukan KSO dengan kontraktor asing untuk beberapa proyek berskala mega.
Tabel berikut ini menyajikan perkembangan perolehan nilai kontrak Perseroan berdasarkan pelaksanaan
pekerjaan untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
2012
2013
2014
2015
2016
Kontraktor utama
296.520
1.885.980
858.544
3.740.317
1.523.200
Subkontraktor
6.875
132
4.466
146.305
Subtotal
303.395
1.886.112
863.009
3.886.622
1.523.200
425.565
725.674
KSO *)
*)
nilai kontrak KSO Perseroan tergabung dengan nilai kontrak sebagai kontraktor utama atau subkontraktor dan nilai kontrak
KSO dihitung berdasarkan persentase bagi hasil Perseroan dengan mitra kontraktor lain.
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Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pendapatan Perseroan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan
untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016:

Kontraktor utama
Subkontraktor
KSO
Total

2012
552.929
42.776
595.705

2013
621.420
46.128
18.379
685.927

2014
938.170
106.707
2.297
1.047.174

(dalam jutaan Rupiah)
2015
2016
1.449.046
3.014.616
3.662
103.279
43.343
8.120
1.496.051
3.126.015

Kontraktor utama
Sebagai kontraktor utama, Perseroan melakukan kesepakatan dengan pemilik proyek yang selanjutnya
dituangkan dalam satu ikatan kontrak. Tugas utama dari kontraktor utama dalam proyek adalah
bertanggung jawab terhadap kelancaran seluruh proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai
sesuai jadwal yang telah disepakati. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh proyek
yang telah selesai dapat diserahterimakan oleh Perseroan kepada pemilik proyek secara tepat biaya,
tepat mutu dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
Perseroan merupakan salah satu dari sedikit kontraktor swasta nasional yang telah memperoleh
Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan kualifikasi Besar 2 (“B2”) untuk jasa
pelaksanaan konstruksi bangunan multi atau banyak hunian, bangunan hotel, restoran dan bangunan
serupa, pemasangan pendingin udara, pemanas dan ventilasi, dan tenaga listrik gedung dan pabrik yang
merupakan kualifikasi tertinggi bagi perusahaan kontraktor di Indonesia. Perseroan wajib untuk selalu
memenuhi persyaratan terkait modal, pengalaman dan tenaga ahli untuk mempertahankan kualifikasi
ini. Dengan kualifikasi ini, Perseroan dianggap mampu untuk mengerjakan proyek-proyek dengan
kriteria risiko tinggi, berteknologi tinggi dan berbiaya besar, diatas Rp1 miliar sampai dengan tidak
terbatas, sebagai kontraktor utama. Perseroan juga dapat membentuk KSO dengan kontraktor lain
untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengerjakan proyek benilai besar.
Subkontraktor
Perseroan juga telah beberapa kali ditunjuk sebagai subkontraktor khususnya dalam proyek pembangunan
jembatan dan jalan tol. Keahlian Perseroan dalam bekisting (formwork) merupakan alasan utama
Perseroan ditunjuk dalam proyek-proyek tersebut. Sebagai contoh, Perseroan turut berpartisipasi dalam
pembangunan Jembatan Siak Sri Indrapura di Riau sebagai subkontraktor pada tahun 2002. Jembatan
ini berdiri di atas Sungai Siak selebar 150m, dimana merupakan jalur lalu lintas kapal menuju ke Selat
Malaka sehingga pembangunan jembatan tidak boleh mengganggu jalur transportasi kapal. Dengan
mempertimbangkan kondisi dan batasan yang ada, Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab
atas desain dan pekerjaan formwork, menggunakan sistem bekisting form traveler dari Aluma. Sistim
tersebut memungkinan aktivitas pelayaran di Sungai Siak tetap berlangsung normal selama proses
pembangunan. Perseroan berkeyakinan keterlibatannya dalam proyek-proyek tersebut memberikan
nilai tambah bagi portofolio proyek Perseroan guna memenuhi prakualifikasi proyek-proyek terkait
infrastruktur, seperti rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“MBR”).
Kerja Sama Operasi (“KSO”)
Perseroan merupakan mitra pilihan bagi kontraktor asing, khususnya dari negara Korea Selatan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan
Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, badan usaha jasa konstruksi asing
wajib membentuk ikatan kerja sama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi untuk setiap pekerjaan
konstruksi. Porsi pembagian hasil dalam KSO pada umumnya adalah 60-80% untuk mitra asing dan
20-40% untuk Perseroan. Dalam KSO, Perseroan juga mendapatkan keuntungan tambahan dengan
penunjukan Perseroan sebagai subkontraktor untuk pekerjaan struktur sehingga Perseroan akan
mendapatkan pendapatan tambahan.
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Melalui KSO, Perseroan dapat meningkatkan kemampuannya sebagai kontraktor. Sebagai contoh, KSO
pertama Perseroan dibentuk dengan Ssangyong Engineering & Construction pada proyek perluasan Plaza
Indonesia. Proyek perluasan ini mengaplikasikan metode konstruksi top-down yang memungkinkan
proses pengerjaan konstruksi bertingkat ke atas dan menurun hingga bawah tanah secara bersamaan.
Inovasi ini diaplikasikan pertama kali pada proyek perluasan Plaza Indonesia, yang kemudian menjadi
salah satu keahlian sistem bangun dari Perseroan. KSO juga telah membukakan akses bagi Perseroan
untuk terlibat dalam proyek berskala internasional. Sebagai contoh, pada tahun 2009, Perseroan terlibat
dalam proyek pembangunan City of Lights Al Reem C-13 Zone 2, Abu Dhabi, UAE melalui KSO dengan
SK Engineering & Construction. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membuat
KSO dengan Lotte Engineering & Construction untuk pengerjaan proyek Kota Kasablanka Phase 3.
6.

Produk

Perseroan dikenal sebagai kontraktor gedung bertingkat tinggi dengan spesialisasi pada pekerjaan
struktur. Hal ini tidak terlepas dari rekam jejak Perseroan yang telah berhasil menyelesaikan
pembangunan berbagai gedung bertingkat tinggi. Sejak tahun 2012, Perseroan telah berhasil mendapatkan
kontrak pengerjaan proyek dengan total luas area bruto (Gross Floor Area/GFA) 3.520.723 m 2, dan telah
menyelesaikan pembangunan lebih dari 26 gedung bertingkat dengan total GFA lebih dari 2.500.000
m 2. Jenis bangunan bertingkat yang telah dikerjakan meliputi antara lain apartemen, rusun, hotel, pusat
perbelanjaan, sekolah dan tempat ibadah untuk segmen atas, menengah dan bawah.
Kegiatan usaha konstruksi telah dimulai sejak tahun 1995 oleh pendiri Perseroan dengan melaksanakan
pengerjaan Mall & Condominium Taman Anggrek, Jakarta dengan luasan bruto (GFA) 305.700 m 2 dalam
waktu 22 bulan. Proyek pertama Perseroan adalah pekerjaan struktur bangunan Hotel Mulia pada tahun
1996 dengan luasan bruto 77.000 m 2 yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Kedua proyek ini diyakini
menjadikan Perseroan sebagai salah satu kontraktor swasta di Indonesia yang pantas diperhitungkan.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, dari seluruh kontrak yang masih berjalan, komposisi segmen
atas, menengah dan bawah masing-masing sebesar 53,75%, 31,07% dan 15,18%.
Kombinasi segmen tersebut diharapkan dapat mengurangi eksposur Perseroan terhadap segmen
tertentu. Perseroan juga akan dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan dari masing-masing segmen.
Ke depannya, Perseroan berkeyakinan bahwa aspek ekonomis dari gedung bertingkat tinggi akan terus
bertambah dikarenakan lahan yang semakin mahal dan langka, khususnya di kota-kota besar, sehingga
hal ini diyakini akan memacu permintaan terhadap bangunan bertingkat. Lebih lanjut, harga lahan
yang semakin mahal akan turut mendorong revitalisasi gedung-gedung perkantoran di sepanjang jalur
Sudirman – Thamrin, dimana didorong oleh adanya pembangunan MRT Jakarta, dan adanya tambahan
KLB/Luas Bangunan yang boleh dibangun di sepanjang jalur yang dilewati MRT akan mendorong
revitalisasi gedung-gedung perkantoran di kawasan tersebut.
Tabel berikut ini menyajikan perkembangan nilai kontrak Perseroan berdasarkan segmen untuk tahun
2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016:

2012
Bangungan tinggi
- Segmen atas
- Segmen menengah
- Segmen bawah
Lain-lain
Jumlah

264.207
14.333
24.855
303.395

2013

2014

462.164
336.102
1.000.068
87.778
1.886.112

433.398
377.023
52.589
863.009

2015

(dalam jutaan Rupiah)
2016

1.975.092
999.010
840.458
72.062
3.886.622

951.830
518.568
47.302
5.500
1.523.200

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pendapatan Perseroan berdasarkan segmen untuk tahun
2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016:
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2012
Rp
Bangunan tinggi
- Segmen atas
- Segmen menengah
- Segmen bawah
Lain-lain
Pendapatan

7.

2013
%

169.615 28,47
152.401 25,58
220.303 36,98
53.386
8,96
595.705 100,00

Rp

2014
%

Rp

2015
%

Rp

(dalam jutaan Rupiah)
2016
%
Rp
%

115.094 16,78
36.966
3,53
313.255 20,94 1.718.872
151.215 22,05
509.116 48,62
483.513 32,32 1.039.526
336.107 49,00
383.031 36,58
633.728 42,36
355.612
83.510 12,17
118.062 11,27
65.555
4,38
12.006
685.927 100,00 1.047.174 100,00 1.496.051 100,00 3.126.015

54,99
33,25
11,38
0,38
100,00

Pelanggan

Perseroan melayani pelanggan dari pihak swasta maupun pemerintah untuk pembangunan gedung
bertingkat. Pelanggan berulang memberikan kontribusi terhadap nilai kontrak yang diperoleh Perseroan
masing-masing sekitar 48% pada tahun 2012, 98% pada tahun 2013, 56% pada tahun 2014, 61% pada
tahun 2015, dan 43% pada tahun 2016. Kemampuan Perseroan dalam memberikan pelayanan yang
memuaskan, ketepatan waktu pengerjaan dan hasil pengerjaan yang berkualitas merupakan faktor-faktor
pendorong berulangnya pemesanan.
Tabel di bawah ini menyajikan nilai kontrak proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi yang
diperoleh Perseroan dari masing-masing segmen pelanggan untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016:

Swasta
Pemerintah
Jumlah

2012
289.062
14.333
303.395

2013
1.722.825
163.287
1.886.112

2014
810.421
52.589
863.009

(dalam jutaan Rupiah)
2015
2016
3.742.251
1.475.898
144.371
47.302
3.886.622
1.523.200

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan pendapatan Perseroan dari proyek pembangunan gedung
bertingkat tinggi dari masing-masing segmen pelanggan untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016:

Swasta
Pemerintah
Jumlah

2012
595.705
595.705

2013
632.837
53.090
685.927

2014
870.055
177.119
1.047.174

(dalam jutaan Rupiah)
2015
2016
1.358.186
3.066.707
137.865
59.308
1.496.051
3.126.015

Pelanggan dari pihak swasta
Pelanggan Perseroan dari pihak swasta meliputi pengembang real estate dan pemilik properti. Sebagian
besar pelanggan swasta Perseroan merupakan pengembang real estate yang telah berulang kali
menggunakan jasa Perseroan. Tabel di bawah ini menunjukan proyek-proyek yang telah diselesaikan
oleh Perseroan untuk pelanggan berulang dari pihak swasta sejak tahun 1996:
Pelanggan berulang
Grup Mulia

Kegiatan usaha
Pusat perbelanjaan,
perkantoran dan hotel

Grup Synthesis
Development

Pengembang properti ritel
apartemen, perumahan,
superblok, perkantoran dan
hotel
Pengembang hunian, pusat
perbelanjaan, superblok,
kawasan industri dan
pergudangan

Grup Agung Podomoro

-

Proyek yang diselesaikan
Mulia Resort, Bali (Jun 2011 – Sep 2011)
Wisma Mulia Car Park, Jakarta (May 2005 – May 2006)
Hotel Mulia, Jakarta (Des 1996 – Agust 1997)
Mal dan kondominium Taman Anggrek, Jakarta
(Apr 1995 – Feb 1997)
Bassura City, Jakarta (Mar 2013 – Nov 2015)
Kalibata City Phase 2 (Mei 2010 – Des 2012)
Kalibata City Phase 1 (Sep 2008 – Okt 2011)
Casablanca Mansion (Sep 2004 – Feb 2006)
Podomoro City Deli Phase 2, Medan (Mei 2015 – Jan 2017)
Podomoro City Deli Phase 1, Medan (Sep 2014 – Des 2015)
Madison Park Residences, Jakarta (Sep 2013 – Des 2014)
Metro Park, Jakarta (Apr 2013 – Des 2014)
Green Lake Phase 2, Jakarta (dimulai dan selesai pada tahun
2012)
Green Lake Phase 1, Jakarta (Juni 2011 – Oktober 2012)
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Pelanggan berulang
KSO Grup Synthesis
Development – Agung
Podomoro
Grup Agung Sedayu

Kegiatan usaha

Proyek yang diselesaikan
- Condotel Festival Citylink, Bandung pada tahun 2011

Pengembang hunian, pusat
- Puri Mansion, Jakarta (Mei 2015 – Mei 2017)
perbelanjaan, superblok dan - Menteng Park, Jakarta (Nov 2013 – Apr 2016)
kawasan niaga
PT Selaras Mitra Sejati
Pengembang apartemen
- Grand Cut Mutia Tower A, Bekasi (Mei 2015 – Nov 2017)
- Pakubuwono Terrace, Jakarta (Sep 2011 – Mar 2014)
PT Dongyang Indonesia
Kontraktor
- Raw Material Handling Storage, Cilegon, Banten
(Mar 2012 – Jan 2013)
- Water Treatment for Plate Mill (Sep 2011 – Des 2013)
Grup Citicon
Pengembang properti
- Menara Citicon (Mar 2008 – Mar 2009)
- Pasar Banto (Jun 2006 – Jun 2007)
- ITC Kebon Kelapa Bandung (Desember 2001 – Agustus
2002)
Pemerintah Provinsi DKI - Rusun KS Tubun (Jun 2015 – Des 2016)
Jakarta
- Masjid Agung Jakarta Barat (Sep 2015 – Des 2015)
- Rusun Tambora (Okt 2013 – Des 2014)

Pemilihan kontraktor oleh pihak swasta dapat dilakukan melalui tender/lelang dan/atau penunjukan
langsung. Selama lebih dari 20 tahun, Perseroan telah membina hubungan baik dengan pemilik proyek
swasta. Dalam periode tersebut, Perseroan telah secara konsisten memenuhi ekspektasi pemilik proyek,
sehingga Perseroan saat ini memiliki reputasi yang baik di kalangan pengembang swasta. Hubungan
ini telah menghasilkan sumber proyek yang berkelanjutan. Perseroan tidak memiliki ketergantungan
terhadap pelanggan tertentu.
Pada umumnya, kontrak proyek dengan pihak swasta memiliki syarat dan ketentuan umum yang
mengatur antara lain pembayaran dilakukan oleh pemberi kerja berkisar antara 20 hari kalender sampai
30 hari kalender setelah dokumen penagihan diterima secara lengkap dan benar oleh bagian keuangan
pemberi kerja.
Pelanggan dari pihak pemerintah
Perseroan telah terlibat dalam proyek yang diprakarsai sektor pemerintah sebagai subkontraktor sejak
tahun 2003 dan kontraktor utama sejak tahun 2013 untuk proyek-proyek infrastruktur jembatan dan
hunian. Ke depannya, Perseroan memperkirakan kontribusi dari segmen pelanggan ini akan terus
meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pelanggan Perseroan
dari pihak pemerintah saat ini meliputi kontraktor BUMN, dan instansi Pemerintah seperti Kepolisian,
Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia, dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
Pada umumnya, kontrak proyek dengan pihak pemerintah memiliki syarat dan ketentuan umum yang
mengatur antara lain pembayaran dilakukan oleh pemberi kerja berkisar antara 7 hari kalender sampai
14 hari kalender setelah dokumen penagihan diterima secara lengkap dan benar oleh bagian keuangan
pemberi kerja.
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8.

Proses Bisnis Perseroan

Proses bisnis Perseroan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu proses pemasaran, tender, perolehan
kontrak, pelaksanaan konstruksi, penyerahan dan pemeliharaan. Berikut skema proses bisnis Perseroan:

Pemasaran
Kegiatan pemasaran dilakukan di bawah arahan Direksi Perseroan. Tanggung jawab utamanya adalah
untuk mengumpulkan informasi mengenai proyek-proyek baru yang potensial, mengembangkan hubungan
dengan pelanggan-pelanggan baru, dan mempertahankan hubungan baik yang telah terjalin dengan
pelanggan yang sudah ada. Informasi tersebut biasanya didapat melalui (i) pengembang; (ii) konsultan
survei kuantitas; (iii) konsultan desain; dan jaringan bisnis Direksi Perseroan. Perseroan juga secara
berkala mencari informasi melalui media cetak maupun media elektronik.
Perseroan mengandalkan kepercayaan pelanggan dalam memasarkan jasanya. Oleh karena itu, Perseroan
berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dengan kualitas yang
disepakati. Strategi ini disertai rekam jejak yang telah teruji diyakini telah membuat Perseroan dipercaya
untuk terlibat dalam proyek-proyek berskala besar oleh pengembang besar di Indonesia.
Undangan tender
Undangan untuk mengikuti tender dikirim oleh pemilik proyek dan diterima oleh manajer estimator.
Direksi bersama-sama dengan tim estimator kemudian memutuskan mengenai keikutsertaan Perseroan
dalam tender tersebut.
Tender dan perolehan kontrak
Apabila diputuskan untuk mengikuti tender, maka tim estimator akan mengambil dokumen tender yang
terdiri dari persyaratan umum, BoQ, gambar tender dan spesifikasi teknis. Tim estimator juga akan
mengikuti rapat penjelasan (aanwijzing), dan melakukan peninjauan lapangan untuk mempelajari kondisi
lingkungan proyek yang mungkin akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Informasi tersebut kemudian diolah menjadi sebuah proposal dengan melibatkan peran serta dari
berbagai bagian dalam Perseroan yang dikoordinasikan oleh tim estimator dengan pengawasan dari
Direktur Teknik. Bagian-bagian yang terlibat meliputi bagian teknik untuk mempersiapkan proposal
teknis dan gambar-gambar metode kerja, bagian estimator untuk mempersiapkan dokumen penawaran
harga, dan bagian pengadaan untuk memberikan harga terkini ke bagian estimator. Perseroan juga
dapat melibatkan pihak ketiga seperti subkontraktor spesialis, subkontraktor pondasi dan subkontraktor
ME dalam menghitung perkiraan biaya. Proposal umumnya meliputi Surat Penawaran, BoQ, analisis
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harga satuan dan quality plan, safety plan, metode kerja, rencana jadwal pekerjaan dan spesifikasi
material. Tim estimator kemudian mempresentasikan proposal tersebut kepada Direksi Perseroan untuk
persetujuan akhir. Proposal penawaran jasa hanya akan diajukan apabila telah disetujui oleh Direksi.
Pada umumnya, proses persiapan tender ini dilakukan dalam waktu 2 - 4 minggu, sehingga dibutuhkan
kerja sama tim yang baik.
Proposal yang telah diajukan selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim estimator. Perseroan umumnya akan
menerima surat dari pemilik proyek untuk melakukan klarifikasi penawaran dan merevisi penawaran
awal. Atas permintaan tersebut, tim estimator akan melakukan diskusi dengan Direksi dan mengirimkan
revisi penawaran dalam waktu yang ditentukan. Setelah pemilik proyek menerima dokumen revisi
penawaran, Direksi Perseroan bersama dengan tim estimator akan dipanggil oleh pemilik proyek untuk
melakukan negosiasi dalam rangka memfinalisasi persyaratan khususnya spesifikasi, desain, jadwal
pelaksanaan, perhitungan penawaran proyek. Negosiasi ini umumnya melibatkan tim estimator dan
Direksi dan berlangsung 4-12 minggu. Setelah seluruh persyaratan dan kondisi disepakati, kontrak
kemudian ditandatangani dan uang muka berkisar antara 15-30% akan dibayarkan oleh pemilik proyek
dalam waktu 14-30 hari setelah penandatanganan kontak untuk ditukar dengan bank garansi. Harga
yang telah disepakati kemudian akan dituangkan secara lengkap di dalam Rencana Anggaran Biaya atau
BoQ final, dan pemilik proyek akan menerbitkan Surat Perintah Kerja bagi Perseroan.
Dalam paket pekerjaan Perseroan, pemilik proyek atau Perseroan dapat menunjuk subkontraktor spesialis
untuk sebagian pekerjaan, seperti pekerjaan marmer dan pekerjaan fasad alumunium. Subkontraktor
umumnya ditunjuk dengan pertimbangan rekam jejak, keahlian, kapasitas pengerjaan proyek, dan harga
yang ditawarkan. Penggunaan subkontraktor dalam proyek akan mengurangi porsi Perseroan terhadap
keseluruhan nilai kontrak.
Tingkat kesuksesan Perseroan dalam proses tender adalah 28%, 59% dan 29% masing-masing untuk tahun
2014, 2015, dan 2016. Fluktuasi tingkat kesuksesan Perseroan dalam memenangkan tender dikarenakan
Perseroan pada tahun-tahun tertentu lebih fokus pada pelaksanaan dan penyelesaian kontrak-kontrak
yang sudah diperoleh pada tahun–tahun sebelumnya. Rata-rata tingkat kesuksesan Perseroan dalam
proses tender selama tiga tahun terakhir adalah 39%.
Pelaksanaan konstruksi
Komponen penting dari tahapan pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut:
Seleksi tim proyek
Suatu proyek umumnya dipimpin oleh 1 (satu) orang manajer proyek di lapangan yang membawahi
bagian engineering, manajer lapangan, QC/QA, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“K3”) dan bagian
umum dan administrasi. Tergantung pada lingkup pekerjaan dan skala proyek, komposisi anggota
dalam setiap bagian akan disesuaikan. Sebagai panduan umum, Perseroan akan menempatkan 60-100
orang untuk proyek berskala kecil seperti pengerjaan proyek pembangunan satu sampai dua menara
dan 200-300 orang untuk proyek berskala besar dan kompleks. Sampai dengan tanggal Prospektus ini
diterbitkan, proyek pembangunan Podomoro City Deli Medan adalah proyek yang melibatkan pekerja
terbanyak, yaitu 315 orang. Sebagai bagian dari pengendalian kualitas, anggota inti dalam setiap
bagian merupakan karyawan tetap, sedangkan sisanya adalah karyawan kontrak. Manajer proyek turut
melibatkan bagian sumber daya manusia dalam proses ini. Manajer proyek bertanggung jawab langsung
kepada Koordinator Proyek .
Identifikasi
Segera setelah tim proyek terbentuk, manajer proyek akan mempresentasikan rencana pelaksanaan
proyek secara rinci di hadapan Direksi dan tim proyek untuk mengkaji dan mengesahkan rencana dan
metode kerja serta mengidentifikasi secara detail kondisi lingkungan dan masalah-masalah lainnya
yang perlu dikendalikan dalam pelaksanaan konstruksi proyek yang bersangkutan.
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Perizinan
Sebelum memulai pelaksanaan proyek, bagian umum dalam tim proyek bertanggung jawab untuk
memperoleh izin-izin terkait lingkungan hidup seperti izin gangguan dengan lingkungan sekitar, izin
penggunaan peralatan berat dari dinas Pekerjaan Umum, izin penggunaan air tanah, dan izin penggunaan
papan reklame. Proses pengurusan izin akan dimulai segera setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan
oleh pemilik proyek.
Manajemen proyek
Manajer proyek di lapangan bertanggung jawab untuk memastikan penyelesaian proyek dapat dilakukan
tepat waktu dan sesuai anggaran. Untuk mencegah keterlambatan, tim proyek dengan ketat mengawasi
dan mengelola setiap tahapan konstruksi. Apabila proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena
kesalahan Perseroan maka akan dikenakan denda sekitar 0,1% per hari dari nilai kontrak sampai dengan
denda maksimum 5% dari nilai kontrak. Untuk mengendalikan anggaran proyek, semua hal yang berkaitan
dengan pembayaran, seperti material, peralatan dan subkontraktor diperiksa dan disetujui oleh bagian
pengadaan, manajer proyek dan Direktur Komersial.
Rapat koordinasi dengan tim manajemen proyek Perseroan dan manajemen proyek pelanggan serta
subkontraktor (jika ada) diadakan secara rutin untuk meninjau perkembangan proyek dan menyelesaikan
masalah-masalah yang timbul. Manajer proyek secara berkala memberikan laporan perkembangan
proyek kepada koordinator proyek. Manajer proyek adalah penanggung jawab penuh atas suatu proyek.
Pengadaan
Bagian pengadaan, termasuk bagian logistik dan peralatan, bertanggung jawab untuk pengadaan langsung
dan tidak langsung, pembelian dan pembayaran bahan baku yang digunakan untuk proyek konstruksi,
dengan pertimbangan nilai kontrak dan spesifikasi. Pemasok yang digunakan umumnya adalah pemasok
yang telah masuk dalam daftar pemasok yang direferensikan, dimana Perseroan melakukan evaluasi
kinerja secara rutin.
Pengendalian kualitas produk
Perseroan berkeyakinan bahwa kesuksesan yang telah diraih Perseroan sampai saat ini tidak terlepas
dari kualitas proyek-proyek yang telah dikerjakannya. Pengendalian kualitas dimulai dari sejak proyek
dimulai. Bagian QC dari tim proyek akan mereviu rincian spesifikasi material proyek dan memastikan
setiap tahapan pekerjaan dari proyek tersebut telah memenuhi standar kualitas dan prosedur yang telah
ditetapkan Perseroan. Bagian QC juga bertanggung jawab untuk memantau kualitas produk dan jasa
yang disediakan oleh subkontraktor yang terlibat dalam proyek.
Material yang digunakan dan peralatan yang akan dipakai dan dipasang dalam proyek serta peralatan
pendukung untuk mengeksekusi konstruksi proyek dimonitor oleh tim proyek.
Perseroan menerima ISO 9001:2008 pada tahun 2016 untuk Quality Management System. ISO
9001 merupakan standar internasional di bidang sistem pengendalian mutu.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“K3”)
Perseroan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta
kerapihan dari lokasi proyek. Perseroan melalui bagian K3 selalu berusaha memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku terkait kesehatan dan keselamatan kerja dan melakukan pelatihan
secara rutin. Peraturan kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan tidak hanya bagi karyawan yang
terlibat dalam proyek, tetapi juga subkontraktor. Rapat untuk membahas mengenai kesehatan dan
keselamatan kerja diadakan setiap minggu di proyek untuk memastikan bahwa standar K3 telah terpenuhi.
Perseroan juga melakukan inspeksi K3 setiap hari dan inspeksi peralatan setiap bulan untuk memastikan
pemenuhan persyaratan operasional.
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Perseroan telah menerima Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia
No. 149 Tahun 2013, dan Sertifikat OHSAS 18001:2007 pada tahun 2016 untuk Occupational Health
& Safety Management System. Selama tahun 2015 dan 2016, Perseroan mencatatkan jumlah jam kerja
nyata keseluruhan tenaga kerja Perseroan maupun subkontraktor masing-masing sebesar 12.150.762 jam
dengan 70 kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka ringan pada tahun 2015 dan 27.901.867
jam dengan 70 kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka ringan dan 5 kematian pada tahun
2016.
Penagihan
Selama masa konstruksi, bagian akuntansi dan keuangan akan menjadwalkan penagihan bulanan
kepada pemilik proyek berdasarkan kemajuan penyelesaian proyek bulanan. Jadwal penagihan beserta
mekanisme perhitungan disepakati sejak awal dan dituangkan sebagai bagian dari syarat dan ketentuan
dalam kontrak awal.
Pada umumnya, tagihan dihitung secara bersih dengan memperhitungkan uang muka dan 5% dari nilai
kontrak yang ditahan oleh pelanggan sampai dengan penyerahan tahap kedua sebagai jaminan masa
pemeliharaan. Jumlah pembayaran setiap bulan akan bervariasi berdasarkan tahapan pekerjaan konstruksi
yang sudah selesai dikerjakan, bahan bangunan di lokasi proyek dan setiap variasi pekerjaan dengan
pekerjaan semula yang telah disetujui bersama. Kemajuan tahapan konstruksi dihitung oleh konsultan
biaya yang ditunjuk oleh pemilik proyek dan perwakilan dari pemilik proyek. Hasil perhitungan tersebut
kemudian didiskusikan dengan Perseroan dan hasil perhitungan yang telah disepakati akan diterbitkan
sertifikat pembayaran. Perseroan akan mengeluarkan faktur dalam waktu 15 hari setelahnya untuk
kemudian dilakukan pembayaran oleh pemilik proyek.

Bagian umum
Bagian umum bertanggung jawab atas keamanan dari lokasi proyek selama berjalannya masa konstruksi,
juga kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku termasuk regulasi lingkungan dan tenaga kerja.
Penyerahan dan pemeliharaan
Penyerahan tahap pertama
Manajer proyek dan bagian QC melakukan berbagai pemeriksaan dan bertanggung jawab atas proyek
konstruksi yang telah diselesaikan. Apabila hasil memuaskan dan memenuhi standar kualitas maka
manajer proyek akan melakukan proses penyerahan tahap pertama. Selama proses penyerahan tahap
pertama, manajer proyek bersama-sama dengan pelanggan melakukan pemeriksaan untuk menyusun
dan menyepakati defect list atau cacat pada pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan. Perseroan
kemudian wajib memperbaiki cacat pada defect list tersebut selama masa pemeliharaan sebelum
penyerahan tahap kedua.
Penyerahan tahap kedua
Penyerahan tahap kedua terjadi sekitar 6 - 12 bulan setelah penyerahan tahap pertama. Saat penutupan
periode pemeliharaan maka semua defect list atau cacat yang telah diklaim bersama telah diselesaikan
dan dinyatakan puas oleh pelanggan.
9.

Penetapan Harga dan Biaya

Perseroan menetapkan harga atau nilai Rupiah dari suatu proyek menggunakan pendekatan berdasarkan
biaya yaitu menghitung jumlah seluruh biaya sesuai spesifikasi pekerjaan dari pemilik proyek, termasuk
material yang terbuang (waste). Biaya tersebut selanjutnya ditambah dengan target marjin tertentu,
untuk mendapatkan harga akhir. Perseroan juga mempertimbangkan kondisi pasar dan persaingan pada
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saat menetapkan harga. Pendekatan ini digunakan untuk seluruh proyek Perseroan. Untuk proyek dari
pihak pemerintah, terdapat batas tertinggi penawaran atau pagu yang telah ditentukan oleh pemilik
proyek. Pagu tersebut akan diumumkan di awal tender sehingga Perseroan dapat menetapkan harga
proyek dengan mengacu pada pagu tersebut.
Komponen biaya pekerjaan secara garis besar dapat dibagi 4 (empat) yaitu pekerjaan persiapan, struktur,
arsitektur dan MEP yang komposisinya berbeda tergantung spesifikasi bangunan. Untuk gedung
bertingkat segmen menengah ke atas, biaya masing-masing pekerjaan umumnya memiliki komposisi
pekerjaan persiapan sekitar 15%, pekerjaan struktur sekitar 20%, pekerjaan arsitektur sekitar 40%, dan
pekerjaan MEP sekitar 25%. Sedangkan untuk gedung bertingkat segmen menengah ke bawah, komposisi
biaya untuk masing-masing pekerjaan adalah 10%, 30%, 30%, dan 30%. Perbedaan komposisi biaya
terutama terdapat pada pekerjaan struktur karena bangunan segmen menengah ke bawah membutuhkan
finishing struktur yang lebih baik untuk mengkompensasi anggaran finishing pada segmen menengah
ke bawah yang lebih kecil dibanding bangunan segmen menengah ke atas.
Penetapan harga akhir akan bergantung pada hasil negosiasi dengan pemilik proyek. Hal-hal yang
dinegosiasikan meliputi harga penawaran, besaran uang muka dan termin pembayaran. Pemilihan
subkontraktor dan/atau pasokan bahan baku secara langsung oleh pemilik proyek dapat turut
mempengaruhi nilai akhir proyek. Pengaturan seperti ini sering dan banyak digunakan pada pembangunan
gedung bertingkat spesifikasi khusus. Semakin banyak subkontraktor yang ditunjuk oleh pemilik
proyek atau bahan baku yang dipasok oleh pemilik proyek, maka hal ini dapat mempengaruhi nilai
dan profitabilitas dari satu proyek. Nilai proyek dari hasil negosiasi akan mengikat selama periode
pelaksanaan, kecuali terdapat penambahan atau pengurangan pekerjaan yang diminta dari pemilik
proyek sehingga nilai proyek bagi Perseroan akan berubah.
10. Peralatan
Sistem Aluma
Untuk pekerjaan struktur pada pembangunan gedung bertingkat, Perseroan menggunakan formwork
bersistem Aluma, yaitu bekisting berbentuk meja yang dapat dengan mudah dipindah-pindah
menggunakan tower crane yang dikenal dengan flying table form. Bekisting ini terbuat dari bahan
aluminum tegangan tinggi (high tensile) yang lebar, panjang dan tingginya dapat disesuaikan dengan
kebutuhan pekerjaan struktur.
Dengan penggunaan sistem ini, pekerjaan struktur, yaitu pembuatan bekisting pelat lantai beton dapat
dilakukan lebih cepat dibandingkan metode konvensional karena bekisting sebagai struktur pendukung
beton segar telah terpasang dalam bentuk modul meja sehingga dapat menghemat waktu bongkar pasang
struktur pendukung. Pada metode konvensional, struktur pendukung dipasang dan dibongkar satu per
satu dimana proses ini tentunya membutuhkan waktu lebih lama dan melibatkan jumlah tenaga kerja
yang lebih banyak. Satu siklus pekerjaan pembuatan pelat lantai beton termasuk pemasangan bekisting
dapat diselesaikan dalam waktu kira-kira 5-7 hari dengan sistem Aluma dibandingkan 10 hari dengan
metode konvensional.
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Berikut adalah perbandingan siklus pekerjaan pembuatan pelat lantai beton menggunakan sistem Aluma
dengan metode konvensional sebagai ilustrasi:

Hari ke-1

Hari ke-2

Hari ke-3

Hari ke-4

Hari ke-5

Hari ke-6

Hari ke-7

Konvensional
1. Pasang besi Core Wall pada lantai yang telah di
cor
2. Persiapan bekisting Core Wall
3. Pasang besi kolom
4. Pasang bekisting kolom
5. Setelah bekisting kolom terpasang dan sudah di
cek, kemudian kolom dapat di cor.
1. Setelah 8 jam atau lebih bekisting kolom dapat
dibongkar
2. Lanjutkan pasang besi Core Wall
3. Pasang satu sisi bekisting Core Wall
4. Bongkar scaffolding di dua lantai sebelumnya
khususnya area lantai dulu

1. Lanjutkan pasang besi Core Wall
2. Lanjutkan pasang bekisting Core Wall
3. Setelah bekisting Core Wall terpasang dan
sudah di cek, kemudian Core Wall dapat di cor.
4. Lanjutkan bongkar scaffolding di dua lantai
sebelumnya khususnya area lantai dulu dan
dikumpulkan ke terminal material.
5. Pindahkan scaffolding yang telah di bongkar ke
lantai yang akan dikerjakan
1. Setelah 8 jam atau lebih bekisting Core Wall
dapat dibongkar
2. Lanjutkan bongkar scaffolding dan plywood
kemudian dikumpulkan ke terminal material.
3. Lanjutkan pemindahan material bekisting
(scaffolding dan plywood) yang telah di
bongkar ke lantai yang akan dikerjakan
4. Mulai pasang scaffolding area balok terlebih
dahulu
1. Lanjutkan bongkar scaffolding dan plywood
kemudian dikumpulkan ke terminal material.
2. Lanjutkan pemindahan material bekisting
(scaffolding dan plywood) yang telah di
bongkar ke lantai yang akan dikerjakan
3. Lanjutkan pasang scaffolding area balok,
pasang bekisting dasar balok.
1. Lanjutkan bongkar scaffolding dan plywood
kemudian dikumpulkan ke terminal material.
2. Lanjutkan pemindahan material bekisting
(scaffolding dan plywood) yang telah di
bongkar ke lantai yang akan dikerjakan
3. Lanjutkan pasang scaffolding area balok,
pasang bekisting dasar balok.
4. Mulai pasang besi balok
5. Mulai pasang scaffolding area lantai
1. Lanjutkan bongkar scaffolding dan plywood
kemudian dikumpulkan ke terminal material.
2. Lanjutkan pemindahan material bekisting
(scaffolding dan plywood) yang telah di
bongkar ke lantai yang akan dikerjakan
3. Lanjutkan pasang scaffolding area balok,
pasang bekisting dasar balok.
4. Lanjutkan pasang besi balok kemudian tutup
bekisting samping balok
5. Lanjutkan pasang scaffolding area lantai dan
pasang bekisting dasar lantai
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Aluma
1. Pasang besi Core Wall pada lantai yang telah di
cor
2. Persiapan bekisting Core Wall
3. Pasang besi kolom
4. Pasang bekisting kolom
5. Setelah bekisting kolom terpasang dan sudah di
cek, kemudian kolom dapat di cor.
1. Setelah 8 jam atau lebih bekisting kolom dapat
dibongkar
2. Lanjutkan pasang besi Core Wall
3. Pasang bekisting Core Wall
4. Setelah bekisting Core Wall terpasang dan
sudah di cek, kemudian Core Wall dapat di cor.
5. Bongkar dan turunkan bekisting lantai Aluma
Table (teramsuk plywood) di dua lantai
sebelumnya
1. Setelah 8 jam atau lebih bekisting Core Wall
dapat dibongkar
2. Dorong dan pindahkan bekisting Aluma Table
ke lantai yang akan dikerjakan menggunakan
tower crane (termasuk plywood)
3. Pasang dan setting bekisting Aluma Table
(sudah termasuk plywoodnya)
4. Mulai pasang besi untuk lantai
1. Lanjutkan pasang dan setting bekisting Aluma
Table (sudah termasuk plywoodnya).
2. Lanjutkan pasang besi untuk lantai.
3. Naikkan bekisting bagian dalam core wall ke
lantai berikutnya.

1. Lanjutkan pasang dan setting bekisting Aluma
Table (sudah termasuk plywoodnya).
2. Lanjutkan pasang besi untuk lantai.
3. Final cek pemasangan besi dan elevasi lantai
kemudian lantai dan balok dapat di cor.

Hari ke-8

Hari ke-9

Hari ke-10

Konvensional
1. Lanjutkan pemindahan material bekisting
(scaffolding dan plywood) yang telah di
bongkar ke lantai yang akan dikerjakan
2. Lanjutkan pasang scaffolding area balok,
pasang bekisting dasar balok.
3. Lanjutkan pasang besi balok kemudian tutup
bekisting samping balok
4. Lanjutkan pasang scaffolding area lantai dan
pasang bekisting dasar lantai
5. Mulai pasang besi lantai
6. Naikkan bekisting bagian dalam core wall ke
lantai berikutnya.
1. Lanjutkan pasang scaffolding area balok,
pasang bekisting dasar balok.
2. Lanjutkan pasang besi balok kemudian tutup
bekisting samping balok
3. Lanjutkan pasang scaffolding area lantai dan
pasang bekisting dasar lantai
4. Lanjutkan pasang besi lantai
1. Lanjutkan pasang besi lantai
2. Perkuatan scaffolding
3. Final cek besi dan elevasi lantai
4. Lantai dan balok dapat di cor

Aluma

Perseroan selalu mengalokasikan 3 set bekisting untuk 3 lantai per menara dengan tujuan memaksimalkan
efisiensi dari metode Aluma. Penggunaan bekisting bersistem Aluma ini akan bertambah efisien apabila
digunakan dalam pembangunan gedung bertingkat tinggi dengan model berulang seperti rumah susun
sederhana.
Penyelesaian pekerjaan struktur yang lebih cepat dan efisien pada akhirnya dapat menghemat biaya
konstruksi, yaitu beban upah dan beban sewa peralatan. Beban upah dengan penggunaan bekisting dalam
bentuk flying table form lebih rendah dibandingkan metode konvensional karena metode ini mengurangi
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan bongkar pasang struktur pendukung. Beban sewa
peralatan seperti crane dan upah operator peralatan juga akan lebih rendah dikarenakan Perseroan dapat
memperpendek periode sewa peralatan seiring dengan penyelesaian pekerjaan struktur yang lebih cepat.
Sistem ini telah digunakan sejak tahun 1995 oleh pendiri Perseroan pada pembangunan Mall dan
Kondominium Taman Anggrek, Jakarta sampai dengan saat ini. Keberhasilan Perseroan dalam
menggunakan sistem ini tidak terlepas dari pengetahuan mendalam mengenai sistem Aluma yang
dimiliki oleh Jim Baik, Direktur Perseroan. Beliau telah bekerja pada Aluma System Inc. selama 8
tahun dengan jabatan terakhir sebagai koordinator proyek sebelum bergabung dengan Perseroan. Saat
ini, seluruh manajer proyek Perseroan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem Aluma di
bawah pengawasan Jim Baik. Perseroan selalu bisa mendapatkan penawaran harga terbaik dari Aluma
karena Perseroan tidak dikenakan biaya tambahan untuk desain dan pengawasan disamping hubungan
baik jangka panjang yang telah terjalin.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, bekisting milik Perseroan memiliki kapasitas untuk luasan
200.000m 2 , yang cukup untuk membangun 45 menara secara bersamaan dengan luas per lantai
sebesar 1.500m 2. Perseroan berkeyakinan bahwa saat ini belum ada sistem bekisting lain yang dapat
menggantikan flying table form.
Lain-lain
Perseroan juga memiliki sistem scaffolding ringlock untuk luasan 80.000m 2, tower crane sebanyak 25
unit, mobile crane berkapasitas 55 ton sebanyak 1 unit, mobile mounted concrete pump sebanyak 8
unit, dan stationary concrete pump sebanyak 5 unit.
Perseroan juga menyewa peralatan berat lainnya seperti tower crane, passengers construction hoist,
gondola, dan genset dari pihak ketiga.
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11. Pemasok dan Bahan Baku
Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki sekitar 100 pemasok aktif. Dari total pembelian
bahan baku Perseroan, pembelian dari 10 pemasok terbesar Perseran tercatat sekitar 23% dan 18% dari
pembelian bahan baku untuk tahun 2015 dan 2016.
Perseroan umumnya tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu dan dapat berpindah ke
pemasok lain jika diperlukan. Faktor-faktor yang mendasari pemilihan pemasok meliputi antara lain
reliabilitas, kualitas, kapasitas, harga dan layanan. Tidak ada satupun pemasok yang membukukan lebih
dari 10% dari total beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.
Seluruh pemasok Perseroan adalah pihak ketiga.
Untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan menghindari fluktuasi harga bahan baku selama umur
proyek, Perseroan memberikan pembayaran di muka kepada setiap pemasok bahan baku utama dengan
tujuan mengunci harga. Namun demikian, Perseroan pernah mengalami kenaikan harga bahan baku
selama umur proyek sebagai dampak dari kondisi makroekonomi di Indonesia dan kondisi-kondisi
lain di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, pada tahun 2012-2013 Perseroan mengalami kenaikan
bata ringan 55% dikarenakan melonjaknya permintaan yang tidak diimbangi dengan pasokan. Hal ini
mengakibatkan profitabilitas Perseroan untuk proyek yang sedang berjalan mengalami penurunan.
Perseroan dapat meneruskan risiko kenaikan harga bahan baku kepada pemilik proyek berdasarkan
klausul kontrak pekerjaan (ekskalasi harga) seperti perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS
dan kenaikan Tarif Dasar Listrik yang sudah melewati batasan tertentu. Selain itu, pada beberapa
kontrak kerja konstruksi, Perseroan juga dapat meneruskan risiko tersebut kepada pemilik proyek jika
pemilik proyek mengambil alih kewajiban Perseroan untuk menyediakan besi, beton, dan keramik yang
dibutuhkan dalam proyek.
Tergantung dari produknya, Perseroan pada umumnya mendapatkan ketentuan kredit sekitar 30 hari
sampai dengan 60 hari.
Bahan baku utama yang digunakan Perseroan adalah besi dan beton yang merupakan bahan baku untuk
pekerjaan struktur. Perseroan membeli sebagian besar bahan baku di dalam Indonesia. Tergantung dari
produknya, Perseroan pada umumnya mendapatkan ketentuan kredit sekitar 30 hari sampai dengan 60
hari.
Perseroan umumnya menggunakan subkontraktor untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal khususnya
untuk pengadaan dan instalasi peralatan-peralatan utama seperti lift, tangga berjalan, genset, trafo dan
panel. Hal ini dikarenakan peralatan-peralatan tersebut sebagian besar diimpor dari luar negeri melalui
agen tunggal di Indonesia sehingga agen tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan instalasi.
Pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang dilakukan Perseroan adalah instalasi seperti pemasangan jalur
instalasi listrik, pipa air dan hidran.
12. Teknologi Informasi
Sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan, dikenal dengan TEP PRO, merupakan
suatu sistem teknologi informasi berbasis cloud yang mengintegrasikan proses pengadaan bahan baku
dari pembelian, penyimpanan, peemakaian, pembayaran dan proses pengendalian biaya. Sistem ini
menyimpan dan mengelola seluruh data terkini terkait bahan baku, harga dan pemasok. Dengan sistem
ini, Perseroan dapat melacak dan mengaudit dari hulu ke hilir, memantau biaya setiap proyek secara real
time dan online. Database tersebut juga digunakan Perseroan dalam mempersiapkan proposal tender.
TEP PRO dikembangkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh jasa konsultan IT pihak ketiga sehingga
dapat mengakomodir kebutuhan Perseroan dengan baik. Perseroan akan terus mengembangkan sistem ini
seiring dengan perkembangan usaha Perseroan. Saat ini, Perseroan sedang dalam tahap mengembangkan
modul sistem informasi akuntansi untuk kemudian diintegrasikan ke dalam TEP PRO. Biaya yang
dikeluarkan dalam pengembangan modul-modul TEP PRO langsung dibebankan sebagai beban usaha
pada periode yang bersangkutan. Perseroan juga dikenakan biaya langganan tahunan berdasarkan jumlah
user, biaya sewa server dan biaya dukungan teknis.
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Bagian akuntansi Perseroan sejak tahun 2016 menggunakan perangkat lunak akuntansi pihak ketiga,
Zahir Accounting, untuk membantu Perseroan dalam mengelola data transaksi dan membuat laporan
keuangan. Penggunaan perangkat lunak ini rencananya akan digantikan oleh modul sistem informasi
akuntansi TEP PRO.
Perseroan menggunakan server yang disewa dari pihak ketiga. Server tersebut terletak di Singapura
dengan server cadangan berada di Inggris untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan data akibat
bencana alam di satu benua. Database TEP PRO dilakukan backup secara real-time oleh server di
Singapura dan setiap pukul 12 malam oleh server di Inggris. Dengan pertimbangan skala bisnis Perseroan
saat ini, menggunakan jasa server pihak ketiga untuk menjalankan TEP PRO dinilai tepat baik dari
segi teknis maupun biaya.
13. Persaingan
Perseroan bersaing dengan kontraktor swasta maupun kontraktor pelat merah untuk proyek gedung
bertingkat, proyek pembangunan rusunami dan proyek pembangunan rusunawa. Untuk proyek gedung
bertingkat dengan fungsi sebagai pusat perbelanjaan, apartemen, atau perkantoran, Perseroan bersaing
dengan kontraktor swasta nasional seperti PT Acset Indonusa Tbk, PT Total Bangun Persada Tbk,
PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, PT Nusa Raya Cipta Tbk dan PT Pulau Intan Bajaperkasa Konstruksi,
serta kontraktor pelat merah. Sedangkan untuk proyek pembangunan rusunami, para pesaing Perseroan
dari sektor swasta meliputi PT Bakrie Pangripta Loka, PT Graha Perkasa Abadi, PT Hammer Sakti, PT
Bina Buana Semesta, PT Hutama Karya, PT Abadi Prima Intikarya, PT Ekamulya Mandiri Jaya. Untuk
proyek pembangunan rusunawa, para pesaing Perseroan adalah PT Jaya Konstruksi Tbk dan beberapa
kontraktor BUMN seperti PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya
Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Hutama Karya.
14. Penghargaan dan Sertifikasi
Perseroan telah mendapatkan sejumlah sertifikasi dan penghargaan dari pihak ketiga, yaitu:
-

-

-

-

ISO 9001:2008 untuk Quality Management System, sejak 2016
OHSAS 18001:2007 untuk Occupational Health & Safety Management System, sejak tahun 2016
ISO 14001:2004 untuk Environmental Management System, sejak tahun 2016
Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), sejak tahun 1997
Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (“SBU JPK”) – Bangunan Gedung untuk jasa
pelaksanaan konstruksi (i) bangunan multi atau banyak hunian (B2); (ii) bangunan hotel, restoran
dan bangunan serupa (B2); (iii) konstruksi bangunan pendidikan (M1); dan (iv) bangunan gedung
lainnya (B1), sejak tahun 1999
SBU JPK – Bangunan Sipil untuk jasa pelaksanaan konstruksi perpipaan air limbah lokal (M2),
sejak tahun 1999
SBU JPK – Instalasi Mekanikal & Elektrikal (MK) untuk jasa pelaksanaan konstruksi (i) pemasangan
pendingin udara, pemanas dan ventilasi (B2); (ii) pemasangan pipa air dalam bangunan dan
salurannya (B1); (iii) insulasi dalam bangunan (B1); dan (iv) pemasangan lift dan tangga berjalan
(B1), sejak tahun 1999
SBU JPK – Instalasi Mekanikal & Elektrikal (EL) untuk jasa pelaksanaan konstruksi (i) instalasi
pembangkit tenaga listriks semua daya (M1); (ii) jaringan distribusi tenaga listrik tegangan
menengah (M2); (iii) jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah (B1); (iv) jaringan distribusi
telekomunikasi dan/atau telepon (M1); (v) sistem kontrol dan instrumentasi (M1); dan (vi) tenaga
listrik gedung dan pabrik (B2), sejak tahun 1999
SBU JPK – Jasa Pelaksana Lainnya, sejak tahun 1999
Sertifikat Keanggotaan Konsil Bangunan Hijau Indonesia yang dikeluarkan oleh Green Building
Council Indonesia untuk periode 2 November 2016 - 2 November 2017

Dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sesuai kualifikasi dan
klasifikasi di atas, Perseroan telah memiliki tenaga ahli sebanyak 38 orang dan tenaga terampil sebanyak
67 orang. Setiap tenaga ahli wajib memiliki Sertifikat Keahlian dan setiap tenaga terampil wajib memiliki
Sertifikat Keterampilan dimana keduanya dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
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Selain itu, Perseroan juga memiliki dua tenaga ahli bersertifikat Greenship Professional dan empat
tenaga ahli bersertifikat Greenship Associates yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia.
15. Prospek Usaha
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pertumbuhan Perseroan berbanding lurus
dengan pertumbuhan properti di Indonesia secara umum. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia
pun menjadi faktor yang terkait erat dengan pertumbuhan properti dan kontraktor seperti Perseroan.
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak tahun 2000 berdampak terhadap urbanisasi, pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan produktivitas kota yang tentunya akan meningkatkan permintaan akan tanah
dan bangunan untuk perumahan dan infrastruktur di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, Yogyakarta, dan kota besar lainnya.
Laju pertumbuhan penduduk Jakarta. Selama periode 2010-2015, porsi populasi Jakarta mencapai 4%
dari total penduduk Indonesia, dan diproyeksikan porsi tersebut akan berkisar pada angka 3,7%-3,9%
hingga tahun 2035. Sementara laju pertumbuhan Jakarta pada periode 2010-2016 mencapai 1,38% lebih
tinggi daipada yang angka laju pertumbuhan secara nasional yaitu pada angka 1,1%. Hingga tahun
2035, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk Jakarta diproyeksikan akan masih lebih tinggi daripada
pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan.
Permasalahan lahan perkotaan.Jumlah penduduk miskin perkotaan terus menurun sejak tahun 2010
secara nasional maupun di kota besar seperti Jakarta. Dengan kata lain, penduduk kota besar di Indonesia,
secara umum mengalami peningkatan daya beli atau peningkatan kelas ekonomi. Hal tersebut menjadi
salah satu faktor pendukung tingginya harga tanah di perkotaan, dimana menurut data dari Bloomberg,
harga properti di Jakarta telah naik hingga lebih dari 2,5 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun sejak
tahun 2011. Selain itu, maraknya spekulan tanah, terutama di daerah Jakarta, menyebabkan harga
tanah semakin tidak terjangkau karena pertumbuhan harga tanah dan bangunan lebih cepat daripada
pertumbuhan daya beli penduduk Jakarta. Oleh karena itu cukup banyak masyarakat yang tinggal di
perkotaan namun belum mampu untuk membeli tempat tinggal yang layak, fenomena tersebut biasa
disebut urban poor.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalankan Program Sejuta Rumah
untuk beberapa tahun mendatang. Selain untuk mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan
yang terus meningkat setiap periodenya dengan Program Sejuta Rumah, Pemerintah juga mendorong
pengembang untuk berperan dalam pengadaan hunian bagi sebagian penduduk kota yang belum dapat
memiliki hunian sendiri, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah
untuk memperoleh rumah (low-end housing), dengan mengadakan proyek perumahan rakyat. Terdapat
lebih dari 30 pengembang yang membidik sektor low-end housing di wilayah Jakarta dan sekitarnya,
dimana para pengembang tersebut mayoritas merupakan pihak swasta. Dari pihak Pemerintah, salah satu
pengembang besar yang menguasai pembangunan rusunami di daerah Jakarta, yaitu Perumnas. Sementara
pengembang besar swasta seperti PT Griya Bangun Persada, yang telah membangun di daerah Bekasi,
Cimahi, Bogor, Subang dan Karawang, berpotensi untuk melakukan pembangunan di daerah Jakarta.
Pasokan rumah susun umum di segmen bawah masih terbatas. Pembangunan rusunawa dan rusunami
di Jakarta, belum merata, sehingga masih dibutuhkan pembangunan rusunawa dan rusunami dalam
jumlah relatif banyak, untuk memeratakan pemetaan sebaran rusunami dan rusunawa, terutama untuk
rusunami dan rusunawa yang berlokasi di sekitar stasiun kereta api maupun transportasi publik lainnya.
Seluruh faktor di atas, berpotensi meningkatkan permintaan akan hunian bagi MBR. Berdasarkan data
yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI, proporsi penduduk yang telah memiliki rumah adalah sekitar
51,09%. Melihat perbandingan antara supply dan demand pada segmen tersebut, mengindikasikan
adanya ketimpangan yang besar dimana pada tahun 2015, jumlah rumah tangga yang tidak punya hunian
di golongan menengah bawah dan penduduk miskin mencapai 1.107.038 rumah tangga. Sedangkan
supply hunian yang mana hanya berada pada angka 12.937 unit untuk segmen tersebut, sehingga dapat
disimpulkan bahwa potensi demand sektor low-end housing akan tetap besar hingga lebih dari 5 tahun
mendatang.
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Dapat diambil kesimpulan bahwa kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, sedang menghadapi
peningkatan porsi urbanisasi lebih dari 50% dan laju pertumbuhan penduduk miskin perkotaan sebesar
4% di 2015, keterbatasan lahan permukiman dan peningkatan harga lahan perkotaan lebih dari 2,5 kali
dalam 5 tahun terakhir, perluasan daerah perkumuhan hingga lebih dari 1.000 km 2, keterbatasan akses
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk akses ke hunian yang terjangkau, backlog hunian di
Jakarta hingga 1,3 juta unit pada tahun 2015, dan keterbatasan pasokan rumah susun untuk golongan
MBR dan masyarakat menengah ke bawah. Namun di sisi lain terdapat pula inisiatif Pemerintah untuk
melakukan perencanaan tata ruang kota yang lebih terintegrasi dan penerbitan kebijakan perumahan
pendukung lainnya, permintaan rumah susun umum dan apartemen low segment yang terus meningkat
sehingga terjadi kesenjangan permintaan dan pasokan, kebijakan dan komitmen pemerintah untuk
melanjutkan Program Satu Juta Rumah (PSR), dan dorongan Pemerintah untuk meningkatkan peran aktif
pengembang dan kontraktor swasta dalam program ini. Penjelasan ini mengindikasikan pertumbuhan
yang menjanjikan atas industri rumah susun umum (rusunami/rusunawa) dan apartemen low segment
serta kesempatan besar bagi pengembang dan/atau kontraktor baik pemerintah maupun swasta
untuk mendukung akselerasi penyediaan hunian terjangkau di perkotaan. (sumber: laporan Industri
Permukiman Rumah Susun, Independent Research & Advisory Indonesia, 2017)
Sebagaimana telah diungkapkan pada Bab Faktor Risiko, Perseroan memiliki ketergantungan yang
sangat tinggi terhadap industri properti di Indonesia karena industri konstruksi merupakan industri
penunjang properti. Hal tersebut dapat terlihat dari komposisi jenis pelanggan yang sebagian besar
adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengembangan properti.
MANAJEMEN
PERSEROAN
MENYATAKAN
BAHWA
TIDAK
TERDAPAT
KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN,
PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR
YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN
PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.
SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU
PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA
SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI
OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL,
ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG
DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU
KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI
FAKTOR RISIKO YANG BERADA DILUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA
TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.
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IX.

KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

PERATURAN TENTANG INDUSTRI
Kebijakan Pemerintah Untuk Mendukung Kebutuhan Perumahan Rakyat
Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan akan
perumahan bagi masyarakat di antaranya adalah:
1. PP No.14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang mengatur
tentang :
 +XQLDQ %HULPEDQJ DGDODK 3HUXPDKDQ GDQ .DZDVDQ 3HUPXNLPDQ \DQJ GLEDQJXQ VHFDUD
berimbang dengan komposisi tertentu dalam Rumah tunggal dan Rumah deret antara Rumah
sederhana, Rumah menengah dan Rumah mewah, atau dalam Rumah susun antara Rumah susun
umum dan Rumah susun komersial, atau dalam Rumah tapak dan Rumah susun umum.
 %DGDQ+XNXP\DQJPHODNXNDQSHPEDQJXQDQ3HUXPDKDQZDMLEPHZXMXGNDQ3HUXPDKDQGHQJDQ
Hunian Berimbang.
2.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 7/2013 tentang penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang yang mengatur :
 +XQLDQEHULPEDQJZDMLEGLLPSOHPHQWDVLNDQSDGDNDZDVDQSHQJHPEDQJDQVHSHUWLEHULNXW
o Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan
1.000 (seribu) rumah;
o Permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan
3.000 (tiga ribu) rumah;
o Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai
dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah;
o Kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.
 'DODP KDO KDQ\D PHPEDQJXQ UXPDK PHZDK VHWLDS RUDQJ ZDMLE PHPEDQJXQ VHNXUDQJ
kurangnya rumah menengah 2 (dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah
mewah yang akan dibangun (rasio 1:2:3).
 'DODPKDOKDQ\DPHPEDQJXQUXPDKPHQHQJDKVHWLDSRUDQJZDMLEPHPEDQJXQUXPDKVHGHUKDQD
sekurang-kurangnya 1 ½ (satu setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun.
 'DODPKDOSHODNXSHPEDQJXQDQSHUXPDKDQWLGDNGDSDWPHPEDQJXQUXPDKVHGHUKDQDSHODNX
pembangunan perumahan dapat membangun Rumah Susun Umum yang jumlahnya senilai
dengan harga kewajiban membangun Rumah Sederhana.
 3HODNX SHPEDQJXQDQ UXPDK VXVXQ NRPHUVLDO ZDMLE PHPEDQJXQ UXPDK VXVXQ XPXP
sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang
dibangun.

3.

UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
 3HQ\HOHQJJDUDDQ 5XVXQ GLWDQJJXQJ ROHK SHPHULQWDK GDQ EDQWXDQ SHPHULQWDK GDODP EHQWXN
seperti pengadaan tanah kecuali pada rusun komersial dan pemberian insentif bagi pelaku
pembangunan pada rusun umum dan khusus seperti: pengadaan tanah, sertifikasi tanah, proses
perijinan, kredit kontruksi dengan suku bunga rendah, insentif perpajakan, bantuan penyediaan
sarana dan prasarana.
 5XPDK VXVXQ DGDODK EDQJXQDQ EHUWLQJNDWYHUWLNDO \DQJ PDVLQJPDVLQJ GDSDW GLPLOLNL GDQ
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
 0%5 DGDODK PDV\DUDNDW \DQJ PHPSXQ\DL NHWHUEDWDVDQ GD\D EHOL VHKLQJJD SHUOX PHQGDSDW
dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum.
 3HODNXSHPEDQJXQDQ5XVXQDGDODKVHWLDSRUDQJ 3HUVHRUDQJDQDWDX%DGDQ+XNXP GDQDWDX
pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
 3HQ\HOHQJJDUDDQ5XVXQGLWDQJJXQJROHKSHPHULQWDK
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4.

%DQWXDQSHPHULQWDK
o Pengadaan tanah kecuali pada rusun komersial
o Pemberian insentif bagi pelaku pembangunan pada rusun umum dan khusus
 3HQJDGDDQWDQDK
 6HUWLILNDVLWDQDK
 3URVHVSHULMLQDQ
 .UHGLWNRQVWUXNVLGHQJDQVXNXEXQJDUHQGDK
 ,QVHQWLISHUSDMDNDQ
 %DQWXDQSHQ\HGLDDQVDUSUDV
o Pemberian bantuan bagi MBR untuk mengakses rusun
 .UHGLWNHSHPLOLNDQUXVXQ
 .HULQJDQDQVHZDUXVXQ
 $VXUDQVLGDQSHQMDPLQDQNUHGLWSHPLOLNDQUXVXQ
 ,QVHQWLISHUSDMDNDQ
 6HUWLILNDVLUXVXQ

Peraturan Pemerintah 34/2016 tentang penurunan Final Income Tax (pph final) dari pengalihan
tanah atau bangunan.
Untuk mendukung perkembangan properti di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 34 tahun 2016 yang mengatur adanya penurunan nilai pajak dari pengalihan tanah
atau bangunan yang mana besarannya adalah sebagai berikut:
 GDULMXPODKEUXWRQLODLSHQJDOLKDQWDQDKEDQJXQDQVHODLQUXPDKWDSDNGDQUXPDKVXVXQ
 GDULMXPODKEUXWRQLODLSHQJDOLKDQWDQDKEDQJXQDQUXPDKWDSDNGDQUXPDKVXVXQ
 GDULMXPODKEUXWRQLODLSHQJDOLKDQWDQDKEDQJXQDQNHSDGDSHPHULQWDK%801GDQ%80'

5.

Peraturan BI No. 18/16/PBI/2016 tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to
value untuk pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiyaan kendaraan bermotor.
Pemerintah melalui Peraturan BI No. 18/16/PBI/2016 memberikan keringanan kepada calon pembeli
properti perumahan yang mana termasuk rumah tapak dan rumah susun. Keringanan ini berupa Loan
To Value (LTV) untuk Kredit Properti (KP) ataupun Refinancing To Value (RTV) untuk Pembiayaan
Properti yang mana besarannya tergantung pada luas hunian yang akan dibeli, jenis bank yang
akan membiayai dan urutan fasilitas ketika membeli (pembelian pertama atau pembelian kedua
dst. atas hunian). Penerbitan regulasi baru tentang LTV merupakan bentuk dukungan Pemerintah
agar lebih banyak masyarakat mampu untuk membeli rumah. Kemudahan diberikan bagi pembeli
pertama baik apartemen maupun landed house kurang dari 21 m 2 hingga lebih dari 70 m 2.
Tabel Ringkasan LTV untuk Berbagai Tipe Properti
Tipe Properti
Rumah Susun
Rumah Tapak
Apartemen
Rumah Tapak
Apartemen
Rumah Tapak

6.

Luas
> 70 m 2
> 70 m 2
22 - 70 m 2
22 - 70 m 2
< 21 m 2
< 21 m 2

Pembelian 1
85%
85%
90%
-

Pembelian 2
80%
80%
85%
85%
85%
-

Pembelian 3
75%
75%
80%
80%
80%
-

Peraturan Menteri No. 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
(FLPP) dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan pemulihan rumah sejahtera bagi
masyarakat.
 3HPHULQWDKWHUXVEHUXSD\DXQWXNPHPEHULNDQKDUJDVHZDPDXSXQKDUJDMXDO\DQJNRPSHWLWLI
kepada kelompok MBR, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2014
tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam rangka perolehan Rumah Melalui
Kredit/Pembelian Pemilikan Rumah Sejahtera bagi MBR. Diharapkan dengan harga sewa atau
biaya pemeliharaan yang kompetitif lebih banyak MBR memiliki akses kepada hunian.
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7.

3HPHULQWDK PHODOXL .HPHQWHULDQ 3HNHUMDDQ 8PXP GDQ 3HUXPDKDQ 5DN\DW 3835  WHODK
mengeluarkan program KPR FLPP, merupakan program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR
bekerja sama dengan bank pelaksana. FLPP merupakan program dengan karakteristik sebagai
berikut :
o Tingkat bunga maksimum 7,25% flat per tahun dan tetap sepanjang masa pinjaman.
o Tenor pinjaman sampai dengan 20 tahun
o Gaji/penghasilan pokok Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 juta untuk
Rumah Sejahtera Susun.
o Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum pernah menerima subsidi Pemerintah
untuk pemilikan rumah.
o Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan menyerahkan fotokopi (SPT) Tahunan
PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak
melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan.

Perda Provinsi DKI No.1/2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Beberapa aturan zonasi diberlakukan di Jakarta, di antaranya untuk mengatur jenis rumah tapak,
flat dan rumah susun.
Rencana Tata Ruang DKI Jakarta

Zona
P1
P3
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
K1
K2
K3
K4
C1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Keterangan Zona
Pemerintah Nasional
Pemerintahan Daerah
Perumahan Kampung
Zona KDB sedang-tinggi
Zona KDB sedang-tinggi
Zona KDB sedang-tinggi
Zona KDB sedang-tinggi
Zona KDB sedang-tinggi
Zona KDB sedang-tinggi
Rumah Susun Umum
Rumah KDB Rendah
Zona Perumahan Vertikal KDB Rendah
Perkantoran
Perdagangan Jasa
Campuran
Perkantoran KDB Rendah
Perdagangan dan Jasa KDB Rendah
Zona Pelayanan Umum dan Sosial
Zona Pelayanan Umum dan Sosial
Zona Pelayanan Umum dan Sosial
Zona Pelayanan Umum dan Sosial
Prasarana Rekreasi
Zona Pelayanan Umum dan Sosial
Prasarana Terminal

KDB
60%
60%

Tapak
KLB Lantai
1,2
2
1,2
2

60%
60%
50%
50%

1,8
1,8
1,5
1,5

60%
60%
30%
30%
60%
60%
30%
30%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

1,8
1,2
0,9
0,9
1,2
1,2
0,9
0,9
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
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3
2
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Jenis Rumah
Flat
KDB
KLB

Lantai

60%
60%
60%
60%

2,4
2,4
2,4
2,4

4
4
4
4

30%

1,2

4

Rumah Susun
RS
RSU
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

X. EKUITAS
Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan
Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang tercantum
dalam Prospektus ini.
Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network), auditor
independen dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit
RSM tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof.
(dalam jutaan Rupiah)

5.000

31 Desember
2015
8.000

243.465
248.465

378.189
386.189

2014
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saldo Laba
Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
Total Ekuitas

2016
500.000
200
134.711
634.911

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga Prospektus
ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.
Tabel Proforma Ekuitas
Dengan asumsi perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada
Masyarakat sebanyak 1.666.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham, dan Harga
Penawaran Rp310 per saham, terjadi pada tanggal 31 Desember 2016, maka proforma struktur permodalan
Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Tambahan Modal Disetor
Saldo Laba
Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
Total Ekuitas

Posisi ekuitas
menurut laporan
posisi keuangan
pada tanggal 31
Desember 2016
500.000
200
134.711
634.911
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(dalam jutaan Rupiah)
Proforma ekuitas
pada tanggal
Tambahan modal
31 Desember 2016
hasil Penawaran
setelah Penawaran
Umum Perdana
Umum Perdana
Saham
Saham
166.600
666.600
331.868
331.868
498.468

200
134.711
1.133.379

XI.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas
nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan
sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran
dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan
persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam
pembagian dividen sebagaimana diatur dalam UUPT pasal 72 adalah sebagai berikut: (1) Perseroan dapat
membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran
dasar Perseroan; (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan
dan disetor ditambah cadangan wajib; (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada
kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan; (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan
pada ayat (2) dan ayat (3); (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada
Perseroan; (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian
Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).
Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif.
Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian
tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan
disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan
Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah
mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan
mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang
saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim,
maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian Perseroan.
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen dalam jumlah
sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2018 berdasarkan laba tahun berjalan
tahun buku 2017, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan
jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain
(i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan
Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk
pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam
bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.
Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen tunai, dividen tersebut akan dibayar dalam
Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen
sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan
yang berlaku. Dividen yang diterima oleh pemegang saham berkebangsaan negara lain akan dikenakan
pajak penghasilan sebesar 20%.
Pada tanggal 28 Oktober 2016, Perseroan telah membayar dividen tunai yang berasal dari akumulasi
laba ditahan sampai dengan tahun buku 2015 sebesar Rp435.000 juta, yang dibayar dengan kas sebesar
Rp335.000 juta dan Promisory Notes sebesar Rp100.000 juta.
Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen
kepada pemegang saham.
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XII. PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam
negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak
dengan syarat:


GLYLGHQEHUDVDOGDULFDGDQJDQODED\DQJGLWDKDQGDQ



EDJLSHUVHURDQWHUEDWDVEDGDQXVDKDPLOLNQHJDUDGDQEDGDQXVDKDPLOLNGDHUDK\DQJPHQHULPD
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh
lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14
Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan
No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:


DWDVSHQJKDVLODQ\DQJGLWHULPDDWDXGLSHUROHKRUDQJSULEDGLDWDXEDGDQGDULWUDQVDNVLSHQMXDODQ
saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto
nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara
pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan
transaksi penjualan saham.



SHPLOLNVDKDPSHQGLULGLNHQDNDQWDPEDKDQ3DMDN3HQJKDVLODQVHEHVDU VHWHQJDKSHUVHQ GDUL
nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.



SHPLOLN VDKDP SHQGLUL GLEHULNDQ NHPXGDKDQ XQWXN PHPHQXKL NHZDMLEDQ SDMDNQ\D EHUGDVDUNDQ
perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk
kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada
penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan
atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham
pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya
dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun
2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri
atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima
belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan
sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah
lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah brutonya.
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Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 juncto
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 111/
PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas
penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai
Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak
Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang
membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen
disediakan untuk dibayarkan.
Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan
pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang
Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang
Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang
tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008,
atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain
bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh
pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau
telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010
juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak No. PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.
C A L O N P E M B E L I S A H A M D A L A M P E N AWA R A N U M U M P E R D A N A S A H A M I N I
DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING
MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN,
PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM INI.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan,
Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

107

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK
13.1.

KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada
Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment)
dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal
penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis
yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin
Emisi Efek.
Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Bahana
Sekuritas.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi
efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Porsi
Saham
555.333.334
555.333.333
555.333.333
1.666.000.000

Keterangan
1. PT Bahana Sekuritas
2. PT CLSA Sekuritas Indonesia
3. PT Indo Premier Sekuritas
Jumlah

Penjaminan
Rp
172.153.333.540
172.153.333.230
172.153.333.230
516.460.000.000

%
33,34
33,33
33,33
100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas selain PT Indo
Premier Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun
tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai ”Afiliasi” dalam UUPM. PT Indo Premier Sekuritas
merupakan pihak yang terafiliasi langsung dengan Perseroan dikarenakan kesamaan Komisaris.

13.2.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi, Perseroan
dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei – 5 Juni 2017,
jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran
harga Rp300-Rp490 setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas
maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga
Penawaran sebesar Rp310. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
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-

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
Kinerja keuangan Perseroan;
Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan
keterangan mengenai industri jasa konstruksi di Indonesia;
Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau
maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder; dan
Membandingkan kinerja keuangan Perseroan, khususnya tingkat profitabilitas Perseroan yaitu
dengan rasio Price to Earning, dengan perusahaan jasa konstruksi lain yang tercatat pada Bursa
Efek Indonesia yang memiliki jumlah aset, pendapatan, dan laba bersih yang relatif serupa.
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XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR
MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:
AKUNTAN PUBLIK
Kantor Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network)
Plaza Asia, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
STTD

:

Keanggotaan asosiasi
Pedoman kerja
Surat penunjukan

:
:
:

No. 20/PM.2.5/STTD-AP/2013 tanggal 4 November 2013 atas nama Riki
Afrianof
IAPI No. 993 atas nama Riki Afrianof
Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
No. 1991016/RAF/1102/EL tanggal 28 Oktober 2016

Tugas dan kewajiban pokok:
Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut,
Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab
penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan
oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlahjumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip
akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Berikut merupakan pengalaman Akuntan Publik dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

Nama Perusahaan
Prodia Widyahusada Tbk.
Surya Semesta Internusa Tbk.
Waskita Beton Precast Tbk.
Adhi Karya (Persero) Tbk.
Link Net Tbk.
Pembangungan Jaya Ancol Tbk.
Reliance Securities Tbk.

Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
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Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum

Jenis Kegiatan
Perdana Saham
Obligasi
Perdana Saham
Terbatas
Perdana Saham
Obligasi
Terbatas

Tahun
2016
2016
2016
2015
2014
2014
2014

KONSULTAN HUKUM
Makes & Partners Law Firm
Menara Batavia Lt. 7
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220, Indonesia
STTD

:

Keanggotaan asosiasi
Pedoman kerja

:
:

Surat penunjukan

:

No. 135/BL/STTD-KH/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama Irfan
Ghazali, S.H.
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201213
Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran
dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/
HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/
HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal
4 Februari 2014
Surat Penunjukan tanggal 14 September 2016

Tugas dan kewajiban pokok :
Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan
lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil
pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar
dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar
profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
Berikut merupakan pengalaman Konsultan Hukum dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:
No.
1.

Nama Perusahaan
PT Bank Bukopin Tbk

2.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

3.
4.
5.

PT Impack Pratama Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Aneka Gas Industri Tbk

6.

PT Bentoel Internasional Investama Tbk

7.

PT Sierad Produce Tbk

8.
9.
10.

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
PT Agung Podomoro Land Tbk

Jenis Transaksi Pasar Modal
Penawaran Umum Obligasi
Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
Penawaran Umum Obligasi
Penawaran Umum Obligasi
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Obligasi
Penawaran Umum Obligasi
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Tahun
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2014
2014

NOTARIS
Kantor Notaris & PPAT Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi
Komp. Ketapang Indah Blok B – 2 No. 4 – 5
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Jakarta 11140, Indonesia
STTD

:

Keanggotaan asosiasi
Pedoman kerja

:
:

Surat penunjukan

:

No. 31/STTD-N/PM/1996 tanggal 4 Juli 1996 atas nama Irawan Soerodjo,
SH
Ikatan Notaris Indonesia No. 060.2.021.150152
Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode
Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.
No. 671/SI.Not/IX/2016 tanggal 14 September 2016

Tugas dan kewajiban pokok :
Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat
akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum
Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.
Berikut merupakan pengalaman Notaris dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21

Nama Perusahaan
PT. Batavia Prosperindo Internasional Tbk
PT. Profesional Telekomunikasi
Indonesia disingkat PT. Protelindo
PT. Impack Pratama Industri Tbk
PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk
PT. Surya Toto Indonesia Tbk
PT. Radana Bhaskara Finance Tbk
PT. Indonesian Paradise Property Tbk
PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk
PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk
PT. Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk
disingkat PT. Atmindo Tbk
PT. Mitra Pemuda Tbk
PT. Sierad Produce Tbk
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk
PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk
PT. Bank Maspion Indonesia Tbk
PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk
PT. Sekar Bumi Tbk
PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT. Impack Pratama Industri Tbk
PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia
disingkat PT. Protelindo
PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk

Jenis Transaksi Pasar Modal
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Obligasi

Tahun
2014
2014

Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran

Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum

Perdana Saham
Terbatas I
Terbatas I
Terbatas I
Terbatas I
Perdana Saham
Perdana Saham
Perdana Saham

2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran
Penawaran

Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum

Perdana Saham
Terbatas I
Terbatas I
Obligasi Berkelanjutan
Terbatas I
Terbatas V
Terbatas II
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi
Obligasi Berkelanjutan

2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Penawaran Umum Terbatas II
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BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading
Jakarta Utara, Indonesia
Keanggotaan asosiasi
:
Izin usaha sebagai BAE :

Surat penunjukan

:

Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) No. ABI/II/2015-012.
Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-41/D.04/2014 tanggal
19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro
Administrasi Efek kepada PT Adimitra Jasa Korpora.
No. PW-019/TEP/01-2017 tanggal 31 Januari 2017

Tugas dan kewajiban pokok :
Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan standar
profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen
sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin
Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan
melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan
saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan
proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung
jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKPS”) atas nama pemesan yang mendapatkan
penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai peraturan yang berlaku.
Berikut merupakan pengalaman Biro Administrasi Efek dalam pasar modal selama tiga tahun terakhir:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

Nama Perusahaan
Asuransi Mitra Maparya, Tbk
Bank Ina Perdana, Tbk
Capitol Nusantara Indonesia, Tbk
Ekasari Lorena Transport, Tbk
Batavia Prosperindo International, Tbk
Bank Agris, Tbk
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
Victoria Insurance Tbk
Ateliers Mecaniques D’Indonesie, Tbk
Mahaka Radio Integra, Tbk

Jenis Transaksi Pasar Modal
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham

Tahun
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham
ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan
sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
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XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN
DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA
TERKAIT PEMEGANG SAHAM
Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan
1.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha:
Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum,
industri, pertanian, jasa, percetakan, pengangkutan darat, perbengkelan.
Sedangkan untuk mencapainya, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha utama yaitu dengan
mengusahakan dan menjalankan usaha: (i) di bidang pembangunan; (ii) sebagai pengembang yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk
perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan; (iii)
di bidang pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan
perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), rumah susun, gedung-gedung
apartemen, kondominium, perkantoran, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), marina, gedung pusat
pendidikan, gedung rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah dan lain-lain; (iv) pengembangan
wilayah pemukiman, termasuk di dalamnya wilayah pedesaan, perkotaan, industri dan pariwisata
serta wilayah transmigrasi dan kegiatan usaha lainnya yang terkait; (v) di bidang pembangunan
konstruksi gedung, jembatan, jalan, taman dan lain-lain termasuk didalamnya renovasi gedung,
lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga
meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen beton pracetak, bantalan rel,
produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait; (vi) di bidang pemasangan komponen bangunan
berat/heavy lifting yang meliputi pengerjaan beton prategang (prestressed), beton pracetak serta
produk-produk beton lainnya; (vii) di bidang pemasangan instalasi-instalasi minyak dan gas, listrik,
air minum, telekomunikasi, air conditioner, limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin;
(viii) pemborongan di bidang petrokimia meliputi pembangunan, pemeliharaan dan reparasi mesin
dan peralatan industri serta kegiatan usaha terkait; dan (ix) di bidang pembangunan sarana dan
prasarana jaringan telekomunikasi termasuk multimedia serta kegiatan usaha terkait.
Selain itu, Perseroan juga dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang yaitu dengan mengusahakan
dan menjalankan usaha: (i) di bidang perdagangan umum termasuk di dalamnya dagang import,
eksport, lokal, antar pulau (interinsulair), leverensir, supplier, waralaba, commission house dan
distributor, keagenan dan perwakilan dari badan-badan perusahaan, demikian pula usaha dalam
bidang perdagangan grosir untuk hasil segala macam barang dagangan; (ii) di bidang industri,
mendirikan pabrik-pabrik, termasuk pengalengan, pengecoran logam, pembotolan, dan pengepakan
hasil produksi serta memasarkannya di dalam maupun di luar negeri, mengusahakan home industry
dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya baik di dalam maupun di luar negeri;
(iii) di bidang pertanian yang meliputi antara lain bidang agroindustri termasuk di dalamnya agro
industri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), bidang industri
pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan holtikultura, bidang perternakan, bidang
perikanan darat/laut maupun udang, budidaya pertambakan pengolahan dan pengawetan, mengimpor
bahan baku tambahan, mesin-mesin, alat perlengkapan suku cadang dan lain-lain peralatan
yang diperlukan untuk mendirikan dan memproduksi hasil-hasilnya, bidang perkebunan, bidang
kehutanan, bidang perternakan unggas meliputi budidaya ayam petelor dan pedaging, pembibitan
bibit ayam di antaranya grand-parent stock (bibit ayam nenek), parent stock (bibit ayam induk) dan
day old chick (anak ayam niaga) serta kegiatan usaha terkait, dan perdagangan hasil-hasil pertanian);
(iv) di bidang jasa pada umumnya, termasuk di dalamnya jasa pengelolaan gedung perkantoran,
taman rekreasi/hiburan, gedung bioskop, pasar swalayan dan amusement center, termasuk jasa
pengelolaan gedung, perparkiran, kawasan industri, serta kegiatan usaha terkait kecuali jasa dalam
bidang hukum dan perpajakan, bidang percetakan termasuk percetakan pada berbagai media,
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percetakan majalah-majalah dan tabloid, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan,
kartonage dan pengepakan untuk keperluan umum dan perkantoran, percetakan dan penerbitan
buku-buku, desain, cetak grafis dan offset serta segala kegiatan usaha lainnya yang terkait, bidang
pengangkutan darat, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi yang meliputi antara lain
angkutan darat dengan saluran pipa, ekspedisi, dan pergudangan, transportasi penumpang dengan
menggunakan angkutan bis, sedan, serta angkutan darat lainnya, transportasi pengangkutan barang,
kontainer, trucking-trailer, peti kemas serta kegiatan usaha terkait, bidang perbengkelan, termasuk
di dalamnya bengkel bubut dan las, perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance) kendaraan
bermotor, berbagai jenis mesin-mesin dan alat-alat berat, menjalankan usaha-usaha pemasangan
dan penjualan asesories kendaraan, menjalankan usaha-usaha showroom, antara lain mobil dan
motor, serta segala kegiatan usaha terkait; dan (v) menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan
menunjang kegiatan usaha utama atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.

Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan:
Perseroan, dengan memperhatikan Undang-Undang serta peraturan Pasar Modal yang berlaku,
dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:







3HQ\HWRUDQ PRGDO GDSDW GLODNXNDQ GHQJDQ FDUD VHODLQ GDODP EHQWXN XDQJ GHQJDQ ZDMLE
memenuhi ketentuan (a) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan
kepada publik pada saat pemanggilan RUPS Perseroan, mengenai penyetoran tersebut; (b)
benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK
atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya, dan tidak dijaminkan dengan cara apapun
juga; (c) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; (d) dalam hal benda
yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat
di Bursa Efek Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
(e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir
yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3HQDPEDKDQ PRGDO GDVDU 3HUVHURDQ KDQ\D GDSDW GLODNXNDQ EHUGDVDUNDQ NHSXWXVDQ 5836
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3HQDPEDKDQPRGDOGDVDU\DQJPHQJDNLEDWNDQPRGDOGLWHPSDWNDQGDQGLVHWRUPHQMDGLNXUDQJ
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (a) telah
memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; (b) telah mendapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (c) penambahan modal ditempatkan
dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,
wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir b;
(d) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir c tidak terpenuhi
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal
ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu
2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c tidak terpenuhi; dan (e) persetujuan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam butir a, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran
Dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d;
3HUXEDKDQ$QJJDUDQ 'DVDU GDODP UDQJND SHQDPEDKDQ PRGDO GDVDU PHQMDGL HIHNWLI VHWHODK
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling
kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
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3.

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPSLB.
Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, UUPT dan UUPM serta peraturan pelaksanaannya,
Perseroan dapat melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPSLB dengan memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. Jika diminta oleh satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
b. Direksi Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas)
hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a
diterima oleh Direksi.
c. Jika Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir b,
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan
Komisaris.
d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir c diterima oleh Dewan Komisaris.
e. Jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
butir b dan d, maka Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan terdapatnya permintaan
tersebut dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS paling lambat 15
(lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS pada paling kurang
melalui media 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,
situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan secara bilingual (bahasa Indonesia
dan bahasa asing sekurang-kurangnya bahasa Inggris).
RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan ditutup.
Dalam RUPS Tahunan diputuskan hal-hal sebagai berikut:
 /DSRUDQWDKXQDQGLDMXNDQXQWXNPHQGDSDWNDQSHUVHWXMXDQ58367DKXQDQ
 3HQJJXQDDQODED3HUVHURDQ
 3HQXQMXNDQDNXQWDQSXEOLN\DQJWHUGDIWDUDWDXSHPEHULDQNXDVDXQWXNPHODNXNDQSHQXQMXNDQ
akuntan publik tersebut.
 3HQJDQJNDSDQ GDQDWDX SHUXEDKDQ VXVXQDQ DQJJRWD 'LUHNVL GDQ 'HZDQ .RPLVDULV MLND
diperlukan.
 +DOKDOODLQ\DQJGLDMXNDQVHFDUDVHEDJDLPDQDPHVWLQ\DVHVXDLGDODP58367DKXQDQVHVXDL
dengan ketentuan Anggaran Dasar.
RUPSLB diadakan secara insidentil, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris
dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4.


Hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham, yang meliputi
 KDNDWDVGLYLGHQWHUPDVXNEDWDVZDNWXKLODQJQ\DKDNDWDVGLYLGHQ
Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu
pembayaran dan bentuk dividen.
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama
siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan
oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan
pembagian dividen tunai.
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Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan
khusus.
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan.
Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.


KDNVXDUD
setiap lembar saham Perseroan memiliki hak yang sama untuk menentukan kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan RUPS, sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara.
Dalam memberikan suara, pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau
orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undangundang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan
kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak
langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara
langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; dan
c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.



KDNDWDVSHPEDJLDQVLVDDVHWGDODPKDOWHUMDGLOLNXLGDVL
Jika Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan
berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila
dalam keputusan RUPS atau penetapan pengadilan tidak menunjuk likuidator lain. Likuidator
wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik
Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. Anggaran Dasar Perseroan beserta pengubahannya di kemudian
hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS
berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan
menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk
saham yang mereka miliki masing-masing.



KDNPHPHVDQ(IHNWHUOHELKGDKXOX
Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara mengeluarkan Efek
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi
atau Waran) yang dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu.
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5.

Ringkasan ketentuan berkaitan dengan Direksi:
 NHZHQDQJDQ GDQ SHPEDWDVDQ NHZHQDQJDQ DQJJRWD 'LUHNVL DWDV VXDWX SURSRVDO SHUMDQMLDQ
kontrak atau persetujuan pinjaman adalah sebagai berikut:



a.

Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS untuk menjalankan kegiatan antara lain:
(i) mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari
jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan,
baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau (ii) menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan,
baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain.

b.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di Pasar Modal, tindakan Direksi berikut ini memerlukan persetujuan terlebih
dahulu dari Dewan Komisaris antara lain (i) meminjam atau meminjamkan uang atas
nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam
rangka kegiatan usaha sehari-hari; (ii) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; (iii) mengikat Perseroan sebagai
penjamin/penanggung; (iv) menjual atau cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak
bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset
Perseroan yang tidak termasuk dalam butir a; (v) menjaminkan harta kekayaan Perseroan
dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan
Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan butir a;

NHWHQWXDQPHQJHQDLSHULRGHMDEDWDQDQJJRWD'LUHNVL
Direksi diangkat untuk satu periode masa jabatan dan diberhentikan oleh RUPS. Satu periode
masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian
demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal
lain ditentukan oleh RUPS.
Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

6.

Ringkasan ketentutan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris diangkat untuk satu periode masa jabatan dan diberhentikan oleh RUPS. Perseroan
wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5
(lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan
dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna
membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
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Dewan Komisaris berwenang antara lain: (i) setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang,
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat
berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam
hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya; (ii) jika
dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya
untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan; (iii) setiap waktu berhak memberhentikan untuk
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi
tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi
Perseroan; dan (iv) Komisaris Utama berwenang untuk memimpin RUPS atau dapat digantikan
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya jika berhalangan hadir;
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat ketentuan penting lainnya terkait pemegang
saham yang mengatur tentang pembatasan hak untuk memiliki saham termasuk hak bagi pemegang
saham asing untuk memiliki atau melaksanakan hak suara, atau tentang perjanjian atau peraturan
yang dapat berpengaruh terhadap perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi,
atau restrukturisasi Perseroan, maupun tentang kewajiban pengungkapan kepemilikan saham dengan
batasan tertentu.
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XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM
16.1 .

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan
pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin
Emisi Efek di mana FPPS diperoleh, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
16.2 .

Persyaratan Pemesanan Yang Dapat Diterima

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan
hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan
hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah
pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan
nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan
jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.
Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan
pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian
saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan
pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan
pembelian.
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/
badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.
16.3 .

Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan
yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.
16.4.

Penyerahan Formulir Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang
dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang
namanya tercantum pada Bab XVIII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan,
pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum
pada Bab XVIII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari
ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah
menjadi Pemegang Rekening di KSEI.
16.5 .

Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan
tanggal 13 Juni 2017, mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
16.6.

Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan
saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal
15 Juni 2017.
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16.7.

Kriteria dan Persyaratan Pemesanan Khusus oleh Karyawan Perseroan

Karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan), selama Masa
Penawaran dapat melakukan pemesanan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham
Yang Ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Kriteria yang harus dipenuhi oleh karyawan
Perseroan untuk dapat melakukan pemesanan, dapat dilihat pada Bab Penawaran Umum Perdana Saham,
subbab Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program Employee Stock Allocation (ESA).
16.8 .

Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata
uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua
setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Cabang Bursa Efek Indonesia
Atas nama : PT Bahana Sekuritas – IPO Totalindo
No. A/C : 551215317
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak
yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai
pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (in good fund) oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2017 pukul
15.00 WIB pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam
tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Sedangkan
untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat
melakukan pembayaran dan “in good fund” paling lambat pada Tanggal Distribusi.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab
pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat
pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan
otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus
melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan
nomor FPPS/DPPS-nya.
16.9.

Tanda Terima untuk FPPS

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan
menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima
pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan
jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada
saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.
16.10.

Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Bahana Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai
dengan Peraturan No.IX.A.7.
a.

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Penjatahan pasti dibatasi sebesar-besarnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah
Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi,
reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.
Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka
penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai
berikut :
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(1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya
persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
(2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir (1) termasuk pula jatah bagi pegawai
Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah
paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum
Perdana Saham; dan
(3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:
i)

direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih
saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan
dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2), yang bukan
merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
b.

Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)
Penjatahan terpusat dibatasi minimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran
Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur
penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:
(1) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak
yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang
jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak
dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para
pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat
sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham
Yang Terafiliasi
(2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang
jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak
dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
-

-

para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa
Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak
mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah
saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan
terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan
kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional,
dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan
saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu
FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung,
maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka
Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki
saham untuk portofolio saham mereka sendiri.
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Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka
Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah
dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham
tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan
Peraturan No.IX.A.2.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan
oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan
No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana
Saham.
16.11.

Pembatalan Pemesanan

Para pemesan yang telah melakukan pemesanan dan telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian,
tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya.
16.12.

Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka
masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada
para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan
atas Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian
atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Pengembalian atas
uang pemesanan oleh Penjamin Emisi Efek dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran
Umum Perdana Saham ini sebelum Tanggal Pembayaran tidak termasuk pengembalian kepada Peserta
Program ESA. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana
Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan
pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan. Pengembalian uang tersebut dilakukan
selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan
atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas
nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat
diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek yang relevan kepada
siapa FPPS semula diajukan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan
Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah
menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian
uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap
hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima yaitu Bank
BNI sebesar 2% per tahun dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari
ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum
Perdana Saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Bank penerima adalah bank di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama
Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan.
Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk
mengambilnya dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya
penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka kesalahan itu bukan merupakan
tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.
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16.13.

Distribusi Saham dan Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham

Distribusi saham ke masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan
selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian
saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli
pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.
Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.
a.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan
sebagai berikut:
(1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk
Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum
Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening
selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2017 setelah menerima konfirmasi registrasi saham
tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
(2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di
Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang
sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
(3) KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis
merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
(4) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek
di KSEI.
(5) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan
efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada
saham.
(6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada
saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening
efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang
memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
(7) Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang
saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari
Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan
ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
(8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI
melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi
formulir penarikan efek.
(9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat
Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI
dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang mengelola saham.
(10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas sahamPerseroan wajib
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di
KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
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b.

Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana
FPPS yang bersangkutan diajukan.

16.14.

Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran
Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan
berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran
Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau
membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
a.

terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
(1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama
tiga Hari Bursa berturut-turut;
(2) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
(3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

b.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
(1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran
Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau
pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat
juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
(2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
(3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling
lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
(4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran
Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka
Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua
Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai
kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :
(1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa
Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham
gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus)
dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
(2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali
penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;
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(4) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana
Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi
setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran
nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum
Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga
mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
(6) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK
paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
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XVII.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi
Efek yang ditunjuk yaitu Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek selama Masa
Penawaran Umum Perdana Saham. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK
PT Bahana Sekuritas

PT CLSA Sekuritas Indonesia

Graha Niaga 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 250 5081
Fax. (021) 250 5071
Website: www.bahana.co.id

Wisma GKBI Suite 901
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel: (021) 2554 8888
Fax. (021) 570 8134
Website: www.clsa.com

PT Indo Premier Sekuritas
(terafiliasi)
Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1167
Website: www.indopremier.com

GERAI PENAWARAN UMUM DIBUKA DI :
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Tel: (021) 2974 5222
Fax: (021) 2928 9961

127

Halaman ini sengaja dikosongkan

128

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum
Makes & Partners Law Firm.
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XIX. LAPORAN KEUANGAN
Berikut ini adalah salinan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016,
2015, dan 2014 yang telah diaudit oleh RSM, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”).
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PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

Catatan/
Notes

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016, 2015 and 2014
(In Full Rupiah)
2016
Rp

2015
Rp

2014
Rp

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha - Pihak Ketiga
Piutang Retensi
Aset Keuangan Lancar Lainnya
Pihak Berelasi
Pihak Ketiga
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Pihak Ketiga
Persediaan
Uang Muka
Pajak Dibayar di Muka
Aset Non Keuangan Lancar Lainnya
Total Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Properti Investasi
Aset Tetap
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya
Total Aset Tidak Lancar

ASSETS
3, 31, 33
4, 33
5, 33
7, 33
30
6, 33
8
9
21.a
2.s

10
11
12

TOTAL ASET

419,048,419,524
497,799,993,497
196,543,417,704

285,603,099,360
608,141,411,227
130,471,623,300

242,238,083,244
283,772,425,354
75,695,317,252

59,467,422,235
228,852,449,596
595,299,661,884
30,284,756,180
110,489,119,123
8,172,688,330
1,051,462,500
2,147,009,390,573

47,831,092,978
178,701,972,179
367,690,435,034
48,820,426,436
765,796,923,550
27,528,831,456
-2,460,585,815,520

20,252,914,235
11,505,670,743
56,884,541,521
20,622,776,539
387,012,778,564
10,680,498,963
-1,108,665,006,415

CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalent
Accounts Receivable - Third Parties
Retention Receivables
Other Current Financial Assets
Related Parties
Third Parties
Gross Amount Due from Project Owners - Third Parties
Inventories
Advances
Prepaid Taxes
Other Current Non-Financial Assets
Total Current Assets

15,724,408,475
402,643,290,820
230,053,844,920
648,421,544,215

8,424,408,475
300,980,213,444
103,581,472,112
412,986,094,031

-157,877,377,939
89,021,879,147
246,899,257,086

NON-CURRENT ASSETS
Investment Properties
Fixed Assets
Other Non-Current Financial Assets
Total Non-Current Assets

2,795,430,934,788

2,873,571,909,551

1,355,564,263,501

TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha - Pihak Ketiga
Utang Bruto Pemberi Kerja - Pihak Ketiga
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya
Pihak Ketiga
Utang Pajak
Beban Akrual
Uang Muka Pelanggan
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Setahun:
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang
Total Liabilitas Jangka Panjang

LIABILITIES AND EQUITY
13, 33
14, 33
15, 31, 33
21.b
16, 33
17

18, 33
19, 33
20, 33

18, 33
19, 33
20, 33
22

TOTAL LIABILITAS

181,116,152,123
50,770,061,089

76,325,469,697
535,719,104,960

40,452,663,435
96,739,148,648

24,409,908,790
25,780,032,176
383,880,768,399
221,652,883,241

147,533,823,916
24,216,033,696
269,909,572,743
577,848,486,384

77,149,708,192
6,224,760,847
248,585,478,311
344,416,447,515

736,188,000
419,776,000,000
523,554,436,859
1,831,676,430,677

4,456,042,800
182,026,769,231
486,672,249,906
2,304,707,553,333

4,305,418,800
225,317,563,577
-1,043,191,189,325

CURRENT LIABILITIES
Accounts Payable - Third Parties
Gross Amount Due to Project Owners - Third Parties
Other Short-Term Financial Liabilities
Third Parties
Taxes Payable
Accrued Expenses
Advance from Customers
Long-Term Liabilities that
Mature within One Year:
Consumer Financing Payables
Temporary Syirkah Funds
Bank Loans
Total Current Liabilities

833,782,000
129,789,000,000
191,303,786,026
6,916,455,000
328,843,023,026

1,711,281,853
154,441,000,000
20,769,230,769
5,753,986,000
182,675,498,623

5,740,556,652
53,392,852,425
-4,775,037,000
63,908,446,077

NON-CURRENT LIABILITIES
Long-Term Liabilities that Has Been
Deducted with Current Maturity:
Consumer Financing Payables
Temporary Syirkah Funds
Bank Loans
Long-Term Employee Benefits Liabilities
Total Non-Current Liabilities

2,160,519,453,703

2,487,383,051,956

1,107,099,635,402

TOTAL LIABILITIES

EKUITAS
Modal Saham - Nilai Nominal
Rp100 per Saham pada 31 Desember 2016,
Rp500 pada pada 31 Desember 2015 dan 2014
Modal Dasar 20.000.000.000 Saham pada 31 Desember
2016, dan 20.000.000 Saham pada 31 Desember
2015 dan 2014
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.000.000.000 Saham
pada 31 Desember 2016, 16.000.000 Saham pada
31 Desember 2015, serta 10.000.000 Saham
Pada 31 Desember 2014
Saldo Laba:
Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

EQUITY

23

500,000,000,000

8,000,000,000

5,000,000,000

25

200,000,000
134,711,481,085

-378,188,857,595

-243,464,628,099

634,911,481,085

386,188,857,595

248,464,628,099

TOTAL EQUITY

2,795,430,934,788

2,873,571,909,551

1,355,564,263,501

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

Final Draft Report /May 7, 2017

Capital Stocks - Par Value
Rp100 per Share as of December 31,2016
Rp500 per Share as of December 31,2015, and 2014
Authorized 20,000,000,000 Shares as of December 31,
2016, and 20,000,000 Shares as of December 31,
2015, and 2014
Issued and Fully Paid - 5,000,000,000 Shares
as of December 31, 2016, 16,000,000 Shares as of
December 31, 2015, and 10,000,000 Shares as of
December 31, 2014
Retained Earnings:
Appropriated
Unappropriated

The accompanying notes form an integral part of
these financial statements
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Paraf:

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

Catatan /
Notes
PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA KOTOR
Beban Usaha
Pendapatan Lainnya
Beban Lainnya

26
27

28
29
29

LABA USAHA
Beban Keuangan
LABA SEBELUM PAJAK
BEBAN PAJAK
Pajak Final
Total Beban Pajak

2016
Rp

2015
Rp

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang Akan
Direklasifikasi ke Laba Rugi

3,126,015,442,797
2,715,527,808,293
410,487,634,504
13%
(46,908,366,322)
20,155,302,921
(5,205,135,068)
-2%
378,529,436,035

1,496,051,084,203
1,228,858,959,978
267,192,124,225
18%
(38,100,476,689)
15,007,223,756
(4,561,459,961)
-3%
239,537,411,331

1,047,174,359,420
889,458,414,978
157,715,944,442
15%
(21,364,393,260)
9,162,973,197
(1,411,701,528)
-2%
144,102,822,851

(83,407,833,261)

(59,901,399,309)

(22,949,505,844)

295,121,602,774

179,636,012,022

121,153,317,007

INCOME BEFORE TAX

(93,780,463,284)
(93,780,463,284)

(44,881,532,526)
(44,881,532,526)

(31,415,230,783)
(31,415,230,783)

TAX EXPENSES
Final Tax
Total Tax Expenses

201,341,139,490

134,754,479,496

89,738,086,224

INCOME FOR THE YEAR

--

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Items that Will be Reclassified
Into Profit or Loss

--

Pos-pos yang Tidak Akan
Direklasifikasi ke Laba Rugi:
Program Imbalan Pasti
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN

--

(118,516,000)

(30,250,000)

(989,994,000)

201,222,623,490

134,724,229,496

88,748,092,224

32
181.24
181.24

1,790.20
1,790.20

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

Final Draft Report /May 7, 2017

2014
Rp
REVENUES
COST OF REVENUES
GROSS PROFIT
Operating Expenses
Other Income
Other Expenses
OPERATING INCOME
Financial Costs

21.c

LABA TAHUN BERJALAN

LABA PER SAHAM
DASAR
DILUSIAN

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(In Full Rupiah)

1,794.76
1,794.76

Items that Will Not be Reclassified
Into Profit or Loss:
Defined Benefit Plans
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR
EARNINGS PER SHARE
BASIC
DILUTED

The accompanying notes form an integral part of
these financial statements
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23

9,500,000,000

24

25

Dividen Tunai

Saldo Laba untuk Cadangan Umum

161

634,911,481,085

(118,516,000)

201,341,139,490

--

(435,000,000,000)

--

482,500,000,000

386,188,857,595

(30,250,000)

134,754,479,496

3,000,000,000

248,464,628,099

(989,994,000)

89,738,086,224

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2016

Other Comprehensive Income

Income For the Year

Retained Earning for General Reserve

Cash Dividend

Share Devidend

Additional in Share Capital

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2015

Other Comprehensive Income

Income For The Year

Additional in Share Capital

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2014

Other Comprehensive Income

Income For The Year

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2013

Final Draft Report /May 7, 2017
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The accompanying notes form an integral part of
these financial statements

134,911,481,085

(118,516,000)

201,341,139,490

--

(435,000,000,000)

(9,500,000,000)

--

378,188,857,595

(30,250,000)

134,754,479,496

--

243,464,628,099

(989,994,000)

89,738,086,224

Rp
159,716,535,875

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

134,711,481,085

(118,516,000)

201,341,139,490

(200,000,000)

(435,000,000,000)

(9,500,000,000)

--

378,188,857,595

(30,250,000)

134,754,479,496

--

243,464,628,099

(989,994,000)

89,738,086,224

Rp
154,716,535,875

*) Retained earnings include measurement on employee benefit

200,000,000

--

--

200,000,000

--

--

--

--

Rp
154,716,535,875

Total Ekuitas /
Total
Equity

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(In Full Rupiah)

*) Saldo laba termasuk pengukuran atas program imbalan kerja

500,000,000,000

--

Penghasilan Komprehensif Lain

SALDO PER 31 DESEMBER 2016

--

Laba Tahun Berjalan

--

--

482,500,000,000

23

23

Penambahan Modal Saham

Dividen Saham

SALDO PER 31 DESEMBER 2015

8,000,000,000

--

--

--

--

Laba Tahun Berjalan

Penambahan Modal Saham

Penghasilan Komprehensif Lain

--

--

--

--

--

Rp

Saldo Laba / Retained Earnings *)
Total
Ditentukan
Belum Ditentukan
Saldo Laba/
Penggunaannya/
Penggunaannya /
Appropriated
Unappropriated
Retained
Earnings

3,000,000,000

5,000,000,000

--

SALDO PER 31 DESEMBER 2014

--

Penghasilan Komprehensif Lain

5,000,000,000

Modal Saham
Ditempatkan dan
Disetor Penuh /
Issued and
Fully Paid
Capital
Rp

Laba Tahun Berjalan

SALDO PER 31 DESEMBER 2013

Catatan/
Notes

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)
Catatan /
Notes
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan Kas dari Pelanggan
Pembayaran Kas kepada Karyawan,
Pemasok dan Pihak Ketiga
Penghasilan Bunga
Pembayaran Bunga dan Biaya Bank
Pembayaran Pajak
Arus Kas Bersih Diperoleh dari
(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembayaran Uang Muka Pembelian Aset Tetap
Perolehan Properti Investasi
Perolehan Aset Tetap
Hasil Penjualan Aset Tetap
Arus Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Setoran Modal
Penerimaan Pinjaman Bank dan
Dana Syirkah Temporer
Pembayaran Pinjaman Bank dan
Dana Syirkah Temporer
Pembayaran kepada Pihak Berelasi - Bersih
Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen
Pembayaran Dividen Tunai
Arus Kas Bersih Diperoleh dari
Aktivitas Pendanaan

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(In Full Rupiah)
2016
Rp

2015
Rp

2014
Rp

2,586,480,236,130

1,081,563,547,908

984,118,400,507

(2,639,882,851,818)
11,164,406,810
(83,407,833,261)
(56,012,990,409)

(1,345,125,188,416)
10,108,118,418
(59,901,399,309)
(16,661,330,908)

(809,577,586,484)
6,854,708,547
(22,949,505,844)
(37,482,947,019)

(181,659,032,548)

(330,016,252,307)

120,963,069,707

(6,500,000,000)
(7,300,000,000)
(124,117,672,357)
1,241,736,000

-(8,424,408,475)
(152,914,827,464)
--

--(90,480,725,416)
--

(136,675,936,357)

(161,339,235,939)

(90,480,725,416)

382,500,000,000

3,000,000,000

--

1,065,236,903,698

921,823,822,282

215,143,221,740

(644,722,930,719)
(11,636,329,257)
(4,597,354,653)
(335,000,000,000)

(356,624,988,378)
(27,578,178,743)
(5,900,150,799)
--

(83,421,805,738)
(20,252,914,235)
(622,427,100)
--

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Cash Received from Customers
Cash paid to Employees, Supplier and
Third Parties
Interest Income
Cash Paid For Bank Interest and Charges
Cash Paid for Income Tax
Net Cash Flows Provided by
(Used in) Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Payment for Advance of Fixed Assets Purchase
Acquisition of Investment Properties
Acquisition of Fixed Assets
Proceeds from Sale of Fixed Asset
Net Cash Flows Used in
Investing Activities

451,780,289,069

534,720,504,362

110,846,074,667

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Paid-in Capital
Proceeds from Bank Loans and
Temporary Syirkah Funds
Payment of Bank Loans and
Temporary Syirkah Funds
Receipt from Related Parties - Net
Payment of Consumer Financing Payables
Payment of Cash Dividend
Net Cash Flows Provided by
Financing Activities

KENAIKAN BERSIH
KAS DAN SETARA KAS

133,445,320,164

43,365,016,116

141,328,418,958

NET INCREASE IN
CASH AND CASH EQUIVALENT

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

285,603,099,360

242,238,083,244

100,909,664,286

CASH AND CASH EQUIVALENT
AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

419,048,419,524

285,603,099,360

242,238,083,244

757,056,552
373,291,362,972
45,000,000,000
419,048,419,524

200,000,000
215,403,099,360
70,000,000,000
285,603,099,360

100,000,000
212,138,083,244
30,000,000,000
242,238,083,244

CASH AND CASH EQUIVALENT AT

Kas dan Setara Kas terdiri dari:
Kas
Bank
Deposito Berjangka
Total

3

BEGINNING OF THE YEAR
Cash and Cash Equivalent consist of:
Cash on Hand
Cash in Banks
Time Deposits
Total

*) Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 35/
Additional information of non-cash activities is presented in Note 35.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan
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The accompanying notes form an integral part of
these financial statements

162

Paraf:

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)
1.

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(In Full Rupiah)

Umum

1. General

1.a. Pendirian Perusahaan
PT Totalindo Eka Persada (“Perusahaan”)
didirikan
berdasarkan
Akta
Notaris
Drs. Trisasono, SH, No. 434 tanggal
31 Oktober 1996. Akta pendirian tersebut
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dalam Surat Keputusan No.
C2-1253.HT.01.01.TH.97, tanggal 24 Februari
1997.

1.a. Company’s Establishment
PT Totalindo Eka Persada (“the Company”) was
established based on the Deed of Notary
Drs.
Trisasono,
SH,
No.
434
dated
October 31, 1996. The establishment deed was
approved by Minister of Justice of the Republic
of
Indonesia
in
Decree
No.
C21253.HT.01.01.TH.97 dated February 24, 1997.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami
beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta
No. 185 tanggal 28 Oktober 2016, yang dibuat
di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi,
Notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal
dasar, ditempatkan dan disetor penuh.
Perubahan
anggaran
dasar
ini
telah
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No.AHU-0020071.AH.01.02.
Tahun
2016
tanggal 28 Oktober 2016.

The Company’s articles of association have
been amended several times, most recently by
Deed No. 185 dated October 28, 2016, made by
Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notary in Jakarta,
concerning the increase of the authorized,
issued and fully paid in capital. This amendment
has been approved by the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia No.
AHU-0020071.AH.01.02. Year 2016 dated
October 28, 2016.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan
tujuan Perusahaan adalah bergerak dalam
bidang pembangunan (kontraktor), property/real
estate.
Perusahaan
memulai
operasi
komersialnya pada tanggal 31 Oktober 1996.

In accordance with the Articles of Association,
the purpose and objectives of the Company is
engaged
in
construction
(contractor),
property/real estate. The Company started its
commercial operations in October 31, 1996.

Perusahaan berkedudukan di Jl. Tebet Raya
14A RT 001 RW 002 Tebet Barat, Tebet,
Jakarta Selatan 12810.

The Company is domiciled at Jl. Tebet Raya
14A RT 001 RW 002 Tebet Barat, Tebet, South
Jakarta 12810.

PT Totalindo Investama Persada merupakan
entitas induk sekaligus entitas induk terakhir
Perusahaan.

PT Totalindo Investama Persada is a parent
entity including as an ultimate parent entity of
The Company.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan
Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah
sebagai berikut:

1.b.Board of Commissioners, Board of Directors
and Employees
As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the
Company’s management consisted of the
following:

31 December 2016, 2015 dan 2014 /
December 31, 2016, 2015 and 2014
Board of
Commissioners

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Dewan Direksi
Direktur

Saut Irianto Rajagukguk
Sabang Merauke Sihombing

President Commissioner
Commissioners
Director
Director

Donald Sihombing

Jumlah kompensasi kepada dewan komisaris
dan direksi Perusahaan berupa gaji dan
tunjangan adalah sebesar Rp4.205.000.000,
Rp4.146.334.500,
dan
Rp3.255.000.000
masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Total compensation to
the board
of
commissioners and directors of the Company in
the form of salary and benefits amounted to
Rp4,205,000,000,
Rp4,146,334,500,
and
Rp3,255,000,000, respectively, for the years
ended December 31, 2016, 2015 and 2014.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(In Full Rupiah)

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014, jumlah karyawan Perusahaan adalah 71,
72, dan 75 karyawan tetap (tidak diaudit).
2.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the
Company have a total of 71, 72, and 75
permanent employees, respectively (unaudited).

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi
Keuangan (SAK)
Laporan keuangan telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK –
IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku
antara
lain
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.
VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan
keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.
KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan emiten atau
perusahaan publik.

2.a.Compliance with the Financial Accounting
Standards (SAK)
The financial statements were prepared and
presented in accordance with Indonesian
Financial Accounting Standards which include
the Statement of Financial Accounting
Standards (PSAK) and Interpretation of
Financial Accounting Standards (ISAK) issued
by the Financial Accounting Standard Board –
Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI),
and regulations in the Capital Market include
Regulations
of
Financial
Sevices
Authority/Capital Market and Supervisory Board
and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No.
VIII.G.7
regarding
guidelines
for
the
presentation of financial statements, decree of
Chairman
of
Bapepam-LK
No.
KEP347/BL/2012 regarding presentation and
disclosure of financial statements of the issuer
or public company.

2.b.Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan keuangan disusun dan disajikan
berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta
atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.
Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan
keuangan ini adalah konsep biaya perolehan,
kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan
pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam
kebijakan akuntansi masing-masing akun
tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan
pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam
pemerolehan aset.

2.b.The Basis of Measurement and Preparation
of Financial Statements
The financial statements have been prepared
and presented based on going concern
assumption and accrual basis of accounting,
except for the statements of cash flows. Basis of
measurement in preparation of these financial
statements is the historical costs concept,
except for certain accounts which have been
prepared on the basis of other measurements
as described in their respective policies.
Historical cost is generally based on the fair
value of the consideration given in exchange for
assets.

Laporan arus kas disajikan dengan metode
langsung
(direct
method)
dengan
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows are prepared
using the direct method by classifying cash
flows into operating, investing and financing
activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan ini adalah
Rupiah yang merupakan mata uang fungsional
Perusahaan. Perusahaan menetapkan mata
uang fungsional dan unsur-unsur dalam laporan
keuangan diukur berdasarkan mata uang
fungsional tersebut.

The presentation currency used in the
preparation of the financial statements is
Indonesian Rupiah which is the functional
currency of the Company. The Company
determines its own functional currency and
items included in the financial statements are
measured using that functional currency.
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2.c. Pernyataan
dan
Interpretasi
Standar
Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku
Efektif pada Tahun Berjalan
Berikut adalah perubahan dan penyesuaian atas
standar dan interpretasi standar baru yang telah
diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada atau
setelah 1 Januari 2016, yaitu:
Standar Baru
x PSAK No. 70: “Akuntansi untuk Aset dan
Liabilitas Pengampunan Pajak”

2.c. New
and
Revised
Statements
and
Interpretation
of
Financial
Accounting
Standards Effective in the Current Year
The following are amendment and improvement
of standards and new interpretation of standard
issued by DSAK - IAI and effectively applied for
the period starting on or after January 1, 2016,
as follows:
New Standard
x PSAK No. 70: “Accounting for Tax Amnesty
Asset and Liability”

Revisi
x PSAK No. 110: “Akuntansi Sukuk”

Revised
x PSAK No. 110: “Accounting for Sukuk”

Amandemen
x PSAK No. 4: “Laporan Keuangan Tersendiri”
tentang Metode Ekuitas dalam Laporan
Keuangan Tersendiri
x PSAK No. 15: “Investasi Pada Entitas
Asosiasi dan Ventura Bersama” tentang
Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian

Amendments
x PSAK
No.
4:
“Separate
Financial
Statements” about Equity Method in
Separate Financial Statements
x PSAK No. 15: “Investment in Associates
and Joint Venture” about Investment
Entities:
Applying
the
Consolidation
Exception
x PSAK No. 16:” Property, Plant and
Equipment”
about
Clarification
of
Acceptable Methods of Depreciation and
Amortization
x PSAK No. 19: “Intangible Asset” about
Clarification of Acceptable Methods of
Depreciation and Amortization
x PSAK No. 24: “Employee Benefits” about
Defined
Benefit
Plans:
Employee
Contributions
x PSAK No. 65: “ Consolidated Financial
Statements” about Investment Entities:
Applying the Consolidation Exception
x PSAK No. 66: “Joint Arrangements” about
Accounting for Acquisitions of Interests in
Joint Operation
x PSAK No. 67: “Disclosures of Interest in
Other Entities” about Investment Entities:
Applying the Consolidation Exception
x ISAK No. 30: "Levy"

x

PSAK No. 16: “Aset Tetap” tentang
Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi

x

PSAK No. 19: “Aset Takberwujud” tentang
Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi
x PSAK No. 24: “Imbalan Kerja” tentang
Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
x PSAK No. 65: “Laporan Keuangan
Konsolidasian” tentang Entitas Investasi:
Penerapan Pengecualian
x PSAK No. 66: “Pengaturan Bersama”
tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan
dalam Operasi Bersama
x PSAK No. 67: “Pengungkapan Kepentingan
Dalam Entitas Lain” tentang Entitas
Investasi: Penerapan Pengecualian
x ISAK No. 30: “Pungutan”
Penyesuaian
x PSAK No. 5: “Segmen Operasi”
x PSAK No. 7: “Pengungkapan Pihak-pihak
Berelasi”
x PSAK No. 13: “Properti Investasi”
x PSAK No. 16: “Aset Tetap”
x
x
x

PSAK No. 19: “Aset Takberwujud”
PSAK No. 22: “Kombinasi Bisnis”
PSAK No. 25: “Kebijakan Akuntansi,
Perubahan
Estimasi
Akuntansi
dan
Kesalahan”
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Adjustments
x PSAK No. 5: “Operating Segments”
x PSAK No. 7: “Related Party Disclosure”
x PSAK No. 13: “Investments Property”
x PSAK No. 16: “Property, Plant and
Equipment”
x PSAK No. 19: “Intangible Assets”
x PSAK No. 22: “Business Combination”
x PSAK No. 25: “Accounting Policies, Changes
in Accounting Estimates and Errors”

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)
x
x

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(In Full Rupiah)

PSAK No. 53: “Pembayaran Berbasis
Saham”
PSAK No. 68: “Pengukuran Nilai Wajar”

Berikut ini adalah dampak atas perubahan
standar akuntansi diatas yang relevan dan
signifikan
terhadap
laporan
keuangan
Perusahaan:
x

x

x

PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015):
“Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”
PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015)
menambahkan persyaratan pihak-pihak
berelasi dan mengklarifikasi bahwa suatu
entitas
manajemen
(entitas
yang
menyediakan jasa personil manajemen
kunci) adalah pihak berelasi yang
dikenakan pengungkapan pihak berelasi.
dan entitas yang memakai entitas
manajemen mengungkapan biaya yang
terjadi untuk jasa manajemennya.

x PSAK No. 53: “Share-based Payments”
x PSAK No. 68: “Fair Value Measurement”
The following is the impact of the amendments in
accounting standards that are relevant and
significant to the financial statements of the
Company:
x PSAK No. 7 (Adjustment 2015): “Related
Party Disclosures”
PSAK No. 7 (Adjustment 2015) adds
requirements of related
parties
and
clarifies that a manangement entity (an
entity that provides key management
personnel services) is a related
party
subject to the related party disclosures. In
additions, an entity that uses a management
entity is recquired to disclose the expenses
incured for management services.

Perusahaan telah menerapkan PSAK ini
dan
telah
melengkapi
persyaratan
mengenai informasi pihak berelasi.

The Company had adopting this PSAK and
had completed the requirement regarding
the related parties information.

PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015):
“Properti Investasi”
PSAK
13
(Penyesuaian
2015)
memberikan klarifikasi bahwa PSAK 13
dan PSAK 22 saling mempengaruhi.
Entitas dapat mengacu pada PSAK 13
untuk membedakan antara properti
investasi dan properti yang digunakan
sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada
PSAK 22 sebagai pedoman apakah
akuisisi properti investasi merupakan
kombinasi bisnis.

x PSAK No. 13 (Improvement 2015):
“Investments Property”
PSAK 13 (Improvement 2015) clarifies that
PSAK 13 and PSAK 22 affect each other.
An entity may refer to PSAK 13 to
distinguish between investment property and
owner-occupied property. Entity may also
refer to PSAK 22 as a guide to determine
whether the acquisition of an investment
property is a business combination.

PSAK 16 (Amandemen 2015) “Aset Tetap
– Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi”

x

PSAK 16 (Amendment 2015) “Property,
Plant and Equipment – Clarification of
Acceptable Methods of Depreciation and
Amortization”

PSAK 16 (Amandemen 2015) memberikan
tambahan penjelasan bahwa pengurangan
yang diperkirakan terjadi di masa depan
atas harga jual suatu barang yang
diproduksi menggunakan suatu aset
mengindikasikan perkiraan keusangan
teknis atau komersial aset tersebut.

PSAK 16 (Amendment 2015) provides an
additional explanation that a decrement that
is estimated to occur in the future against the
selling price of goods produced by an asset
indicates the estimated technical or
commercial obsolescence of such asset.

PSAK
16
(Amandemen
2015)
mengklarifikasi bahwa metode penyusutan
yang didasarkan pada pendapatan yang
dihasilkan
oleh
aktivitas
yang
menggunakan suatu aset adalah tidak
tepat.

PSAK 16 (Amendment 2015) clarifies that a
depreciation method that is based on
revenue generated by the activities using an
asset is not appropriate.
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Penerapan
penyesuaian
ini
tidak
memberikan pengaruh terhadap laporan
keuangan Perusahaan.
“Aset

x PSAK 16 (Improvement 2015) “Property,
Plant and Equipment”

PSAK
16
(Penyesuaian
2015)
mengklarifikasi bahwa ketika entitas
menggunakan model revaluasi, jumlah
tercatat aset disajikan kembali pada
jumlah revaluasiannya, sehingga jumlah
tercatat aset bruto dan akumulasi
penyusutan diperlakukan pada salah satu
cara berikut:
a. Jumlah tercatat bruto
disajikan
kembali secara konsisten dengan
revaluasi jumlah tercatat tersebut dan
akumulasi penyusutannya disesuaikan
untuk menyamakan perbedaan antara
jumlah tercatat bruto dengan jumlah
tercatat setelah memperhitungkan
akumulasi rugi penurunan nilai; atau
b. Akumulasi penyusutan dieliminasi
terhadap jumlah tercatat bruto aset.

PSAK 16 (Improvement 2015) clarifies that
when an entity uses the revaluation model,
the carrying amounts of the asset is
presented at the revaluation amounts, so the
gross carrying amounts and accumulated
depreciation of the asset are accounted for
on one of the following:

Penerapan
penyesuaian
ini
tidak
memberikan pengaruh terhadap laporan
keuangan Perusahaan.

The adoption of this improvement of standard
had no effect to the Company’s financial
statements.

x PSAK 16
Tetap”

x

The adoption of this improvement of standard
had no effect to the Company’s financiall
statements.

(Penyesuaian

2015)

a. The gross carrying amount is presented
consistently with the revaluation of the
carrying amount and the accumulated
depreciation is adjusted to equal the
difference between the gross carrying
amount and the carrying amount after
taking
into
account
accumulated
impairment losses; or
b. Accumulated depreciation is eliminated
against the gross carrying amount of the
asset.

PSAK No. 24 (Amandemen 2015):
“Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan
Pasti: Iuran Pekerja
PSAK No. 24 (Amandemen 2015)
menetapkan bahwa atribusi iuran dari
pekerja atau pihak ketiga bergantung pada
apakah
jumlah
iuran
ditentukan
berdasarkan jumlah tahun jasa. Jika
jumlah iuran bergantung pada jumlah
tahun jasa, maka iuran diatribusikan pada
periode jasa dengan menggunakan
metode atribusi yang sama dengan yang
disyaratkan dalam paragraf 70 untuk
imbalan bruto. Jika jumlah iuran tidak
bergantung dari jumlah tahun jasa, maka
iuran tersebut diakui sebagai pengurang
biaya jasa dalam periode ketika jasa
terkait diberikan oIeh pekerja.
Perusahaan telah melengkapi persyaratan
pengungkapan yang diminta sesuai
standar ini.
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x

PSAK
No.
24
(Amendment
2015):
“Employee Benefits” about Defined Benefit
Plans: Employee Contributions
PSAK No. 24 (Amendment 2015) states that
attribution of employee or third party
contributions depends on
whether the
contributions are detennined based on year
of service. If the contributions depend on
the year of service, then they are
attributed along the service period using the
attribution method that is similar with
requirement in paragraph 70 for gross
benefit. If the contributions do not depend on
the year of service, then they
are
recognized as deductions against service
cost in the period when the service is
provided by the employee.

The
Company
has
completed
the
disclosures requirement as required under
this standard.
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2.d.Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang
Asing
Dalam
menyiapkan
laporan
keuangan,
Perusahaan mencatat dengan menggunakan
mata uang dari lingkungan ekonomi utama di
mana entitas beroperasi
(“mata uang
fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan
adalah Rupiah.

2.d. Foreign
Currency
Transactions
and
Balances
In
preparing
financial
statements,
the Company record by using the currency of
the primary economic environment in which
the entity operates (“the functional currency”).
The functional currency of the Company is
Rupiah.

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing
selama tahun berjalan dicatat dalam Rupiah
dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta
asing pada tanggal transaksi. Pada akhir
periode pelaporan, pos moneter dalam mata
uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah
menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah
Bank Indonesia pada 31 Desember 2016,
2015, dan 2014 sebagai berikut:

Foreign currencies transactions during the
year are recorded in Rupiah by using the spot
exchange rate between Rupiah and the foreign
currency at the date of transactions. At the end
of reporting period, foreign currency monetary
items are translated to Rupiah using the
closing rate, middle rate of Bank of Indonesia
as at December 31, 2016, 2015, and 2014 as
follows:

1 Dolar Amerika Serikat (USD)

2016

2015

Rp

Rp

2014
Rp

13,436

13,795

12,440

1 United States Dollar (USD)

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos
moneter dan dari penjabaran pos moneter
dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement
of monetary items or on translating monetary
items in foreign currencies are recognized in
profit or loss.

2.e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang
terkait dengan entitas pelapor:
a) Orang atau anggota keluarga dekatnya
mempunyai relasi dengan entitas pelapor
jika orang tersebut:
i. memiliki
pengendalian
atau
pengendalian bersama atas entitas
pelapor;
ii. memiliki pengaruh signifikan atas
entitas pelapor; atau
iii. merupakan personil manajemen kunci
entitas pelapor atau entitas induk dari
entitas pelapor.
b) Suatu entitas berelasi dengan entitas
pelapor jika memenuhi salah satu hal
berikut:
i. Entitas dan entitas pelapor adalah
anggota dari kelompok usaha yang
sama (artinya entitas induk, entitas
anak, dan entitas anak berikutnya
saling berelasi dengan entitas lain);
ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi
atau ventura bersama dari entitas lain
(atau entitas asosiasi atau ventura
bersama yang merupakan anggota
suatu kelompok usaha, yang mana
entitas
lain
tersebut
adalah
anggotanya);

2.e. Related Parties Transactions and Balances
A related party is a person or an entity that is
related to the reporting entity:
a) A person or a close member of that
person’s family is related to a reporting
entity if that person:
i. has control or joint control over the
reporting entity;
ii. has significant influence over the
reporting entity; or
iii. is a member of the key management
personnel of the reporting entity or of a
parent of the reporting entity.
b) An entity is related to the reporting entity if
any of the following conditions applies:
i. The entity and the reporting entity are
members of the same group (which
means that each parent, subsidiary and
fellow subsidiary is related to the
others);
ii. One entity is an associate or joint
venture of the other entity (or an
associate or joint venture of a member
of a group of which the other entity is a
member);
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iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama
iv. Satu entitas adalah ventura bersama
dari entitas ketiga dan entitas yang lain
adalah entitas asosiasi dari entitas
ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program
imbalan pasca kerja untuk imbalan
kerja dari salah satu entitas pelapor
atau entitas yang terkait dengan entitas
pelapor. Jika entitas pelapor adalah
entitas
yang
menyelenggarakan
program tersebut, maka entitas sponsor
juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas
yang
dikendalikan
atau
dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf
(a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas
entitas atau merupakan personil
manajemen kunci entitas (atau entitas
induk dari entitas).
viii. Entitas, atau anggota dari kelompok
yang mana entitas merupakan bagian
dari kelompok tersebut, menyediakan
jasa personil manajemen kunci kepada
entitas palapor atau kepada entitas
induk dari entitas pelapor.

iii. Both entities are joint ventures of the
same third party
iv. One entity is a joint venture of a third
entity and the other entity is an
associate of the third entity;
v. The entity is a post-employment benefit
plan for the benefit of employees of
either the reporting entity, or an entity
related to the reporting entity. If the
reporting entity in itself such a plan, the
sponsoring employers are also related
to the reporting entity;
vi. The entity is controlled or jointly
controlled by a person identified in (a);
or
vii. A person identified in (a) (i) has
significant influence over the entity or is
a member of the key management
personnel of the entity (or a parent of
the entity).
viii. Entities, or members of the group to
which the entity is part of the group,
providing services to the entity's key
management personnel or to the parent
entity of the reporting entity.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan
dengan pihak berelasi diungkapkan dalam
catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with
related parties are disclosed in the relevant
notes.

2.f. Instrumen Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal
Perusahaan mengakui aset keuangan atau
liabilitas keuangan dalam laporan posisi
keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan
menjadi salah satu pihak dalam ketentuan
pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat
pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas
keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai
wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau
liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah
atau dikurang dengan biaya transaksi yang
dapat diatribusikan secara langsung dengan
perolehan atau penerbitan aset keuangan atau
liabilitas keuangan tersebut.

2.f. Financial Instrument
Initial Recognition and Measurement
The Company recognize a financial assets or a
financial liabilities in the statement of financial
position when, and only when, it becomes a
party to the contractual provisions of the
instrument. At initial recognition, the Company
measure all financial assets and financial
liabilites at its fair value. In the case of a
financial asset or financial liability not at fair
value through profit or loss, fair value plus or
minus with the transaction costs that are
directly attributtable to the acquisition or issue
of the financial asset or financial liability.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan
dengan perolehan aset keuangan dan
penerbitan
liabilitas
keuangan
yang
diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba
rugi dibebankan segera.

Transaction costs incurred on acquisition of a
financial asset and issue of a financial liability
classified at fair value through profit or loss are
expensed immediately.
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Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Subsequent Measurement of Financial
Assets
Subsequent measurement of financial assets
depends on their classification on initial
recognition. The Company classifies financial
assets in one of the following four categories:

Pengukuran selanjutnya aset keuangan
tergantung
pada
klasifikasinya
pada
saat
pengakuan
awal.
Perusahaan
mengklasifikasikan aset keuangan dalam
salah satu dari empat kategori berikut:
(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai
Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL
adalah aset keuangan yang dimiliki untuk
diperdagangkan atau yang pada saat
pengakuan awal telah ditetapkan untuk
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Aset keuangan diklasifikasikan dalam
kelompok diperdagangkan jika diperoleh
atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual
atau dibeli kembali dalam waktu dekat,
atau bagian dari portfolio instrumen
keuangan tertentu yang dikelola bersama
dan terdapat bukti mengenai pola ambil
untung dalam jangka pendek aktual saat
ini, atau merupakan derivatif, kecuali
derivatif yang ditetapkan dan efektif
sebagai instrumen lindung nilai.

(i) Financial Assets at Fair Value Through
Profit or Loss (FVTPL)
Financial assets at FVTPL are financial
assets held for trading or upon initial
recognition it is designated as at fair value
through profit or loss. Financial asset
classified as held for trading if it is
acquired or incurred principally for the
purpose of selling and repurchasing it in
the near term, or it is a part of a portfolio of
identified financial instruments that are
managed together and for which there is
evidence of a recent actual pattern of
short-term profit taking, or it is a derivative,
except for a derivative that is a designated
and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan
yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai
wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang
timbul dari perubahan nilai wajar aset
keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial assets at
FVTPL are measured at its fair value.
Gains or losses arising from a change in
the fair value of financial assets are
recognized in profit or loss.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang
adalah aset keuangan nonderivatif dengan
pembayaran tetap atau telah ditentukan
dan tidak mempunyai kuotasi di pasar
aktif, kecuali:
(a) pinjaman yang diberikan dan piutang
yang dimaksudkan untuk dijual dalam
waktu dekat dan yang pada saat
pengakuan awal ditetapkan sebagai
aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang
yang pada saat pengakuan awal
ditetapkan sebagai tersedia untuk
dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang
dalam hal pemilik mungkin tidak akan
memperoleh kembali investasi awal
secara substansial kecuali
yang
disebabkan oleh penurunan kualitas
pinjaman.

(ii) Loans and Receivables
Loans and receivables are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in an active
market, other than:
(a) those that intends to sell immediately
or in the near term and upon initial
recognition designated as at fair value
through profit or loss;

(b) those that upon initial recognition
designated as available for sale; or

(c) those for which the holder may not
recover substantially all of its initial
investment, other than because of
credit deterioration.
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Setelah pengakuan awal, pinjaman yang
diberikan dan piutang diukur pada biaya
perolehan
diamortisasi
dengan
menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and
receivable are measured at amortized cost
using the effective interest method.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
(HTM)
Investasi HTM adalah aset keuangan
nonderivatif dengan pembayaran tetap
atau telah ditentukan dan jatuh temponya
telah ditetapkan, serta
Perusahaan
mempunyai intensi positif dan kemampuan
untuk memiliki aset keuangan tersebut
hingga jatuh tempo.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments
HTM investments are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments and fixed maturity that the
Company has the positive intention and
ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki
hingga jatuh tempo diukur pada biaya
perolehan
diamortisasi
dengan
menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, HTM investments
are measured at amortized cost using the
effective interest method.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual
(AFS)
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan
nonderivatif yang ditetapkan sebagai
tersedia untuk dijual atau yang tidak
diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang
diberikan dan piutang, (b) investasi yang
diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki
hingga jatuh tempo, atau (c) aset
keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets
AFS financial assets are non-derivative
financial assets that are designated as
available for sale on initial recognition or
are not classified as (a) loans and
receivable, (b) held-to-maturity investment,
or (c) financial assets at fair value through
profit or loss.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan
AFS
diukur
pada
nilai
wajarnya.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari
perubahan nilai wajar diakui dalam
penghasilan komprehensif lain, kecuali
untuk kerugian penurunan nilai dan
keuntungan
atau
kerugian
akibat
perubahan kurs, sampai aset keuangan
tersebut dihentikan pengakuannya. Pada
saat itu, keuntungan atau kerugian
kumulatif yang sebelumnya diakui dalam
penghasilan
komprehensif
lain
direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi
sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial
assets are measured at its fair value.
Gains or losses arising from a change in
the fair value is recognized on other
comprehensive
income,
except
for
impairment losses and foreign exchange
gains or losses, until the financial assets is
derecognized. At that time, the cumulative
gains or losses previously recognized in
other comprehensive income shall be
reclassified from equity to profit or loss as
a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang
tidak memiliki harga kuotasian di pasar
aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur
secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do
not have a quoted market price in an
active market and whose fair value cannot
be reliably measured are measured at
cost.

Pengukuran
Selanjutnya
Liabilitas
Keuangan
Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan
tergantung pada klasifikasinya padasaat
pengakuan
awal.
Perusahaan
mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam
salah satu dari kategori berikut:

Subsequent Measurement of Financial
Liabilities
Subsequent measurement of financial liabilities
depends on their classification on initial
recognition. The Company classifies financial
liabilities into one of the following categories:
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(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai
Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada
FVTPL adalah liabilitas keuangan yang
dimiliki untuk diperdagangkan atau yang
pada saat pengakuan awal telah
ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi. Liabilitas keuangan
diklasifikasikan
dalam
kelompok
diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki
terutama untuk tujuan dijual atau dibeli
kembali dalam waktu dekat, atau bagian
dari portofolio instrumen keuangan tertentu
yang dikelola bersama dan terdapat bukti
mengenai pola ambil untung dalam jangka
pendek aktual saat ini, atau merupakan
derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan
dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(i) Financial Liabilities at Fair Value Through
Profit or Loss (FVTPL)
Financial liabilities at FVTPL are financial
liabilities held for trading or upon initial
recognition it is designated as at fair value
through profit or loss. Financial liabilities
classified as held for trading if it is
acquired or incurred principally for the
purpose of selling and repurchasing it in
the near term, or it is a part of a portfolio of
identified financial instruments that are
managed together and for which there is
evidence of a recent actual pattern of
short-term profit taking, or it is a derivative,
except for a derivative that is a designated
and effective hedging instrument.

Setelah
pengakuan
awal,
liabilitas
keuangan yang diukur pada FVTPL diukur
pada nilai wajarnya. Keuntungan atau
kerugian yang timbul dari perubahan nilai
wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities
at FVTPL are measured at its fair value.
Gains or losses arising from a change in
the fair value are recognized in profit or
loss.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas
keuangan
yang
tidak
diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan
yang diukur pada FVTPL dikelompokkan
dalam kategori ini dan diukur pada biaya
perolehan
diamortisasi
dengan
menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii) Other Financial Liabilities
Financial liabilities that are not classified
as financial liabilities at FVTPL are
grouped in this category and are
measured at amortized cost using the
effective interest method.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas
Keuangan
Perusahaan menghentikan pengakuan aset
keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual
atas arus kas yang berasal dari aset keuangan
berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak
kontraktual untuk menerima kas yang berasal
dari aset keuangan atau tetap memiliki hak
kontraktual untuk menerima kas tetapi juga
menanggung kewajiban kontraktual untuk
membayar arus kas yang diterima tersebut
kepada satu atau lebih pihak penerima melalui
suatu kesepakatan.

Derecognition of Financial Assets and
Liabilities
The Company derecognize a financial asset
when, and only when the contractual rights to
the cash flows from the financial asset expire
or the Company transfer the contractual rights
to receive the cash flows of the financial asset
or retains the contractual rights to receive the
cash flows but assumes a contractual
obligation to pay the cash flows to one or more
recipients in an arrangement.

Jika
Perusahaan
secara
substansial
mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan
menghentikan pengakuan aset keuangan dan
mengakui secara terpisah sebagai aset atau
liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang
timbul atau yang masih dimiliki dalam
pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara
substansial tidak mengalihkan dan tidak
memiliki seluruh risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset keuangan tersebut dan
masih
memiliki
pengendalian,
maka

If the Company transfers substantially all the
risks and rewards of ownership of the financial
asset, the Company derecognize the financial
asset and recognize separately as asset or
liabilities any rights and obligation created or
retained in the transfer. If the Company neither
transfer nor retains substantially all the risks
and rewards of ownership of the financial asset
and has retained control, the Company
continue to recognize the financial asset to the
extent of its continuing involvement in the
financial asset. If the Company retains
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Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar
keterlibatan
berkelanjutan dengan
aset
keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara
substansial masih memiliki seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikan aset keuangan,
maka Perusahaan tetap mengakui aset
keuangan tersebut.

substantially all the risks and rewards of
ownership of the financial asset, the Company
continue to recognize the financial asset.

Perusahaan
menghentikan
pengakuan
liabilitas keuangan, jika dan hanya jika,
liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu
ketika kewajiban yang ditetapkan dalam
kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau
kadaluwarsa.

The Company remove a financial liability from
its statement of financial position when, and
only when, it is extinguished, i.e., when the
obligation specified in the contract is
discharged or cancelled or expires.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan,
Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat
bukti objektif bahwa aset keuangan atau
kelompok
aset
keuangan
mengalami
penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok
aset keuangan diturunkan nilainya dan
kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan
hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai
penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari
satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah
pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang
merugikan), dan peristiwa yang merugikan
tersebut berdampak pada estimasi arus kas
masa depan dari aset keuangan atau
kelompok aset keuangan yang dapat
diestimasi secara andal.

Impairment of Financial Assets
At the end of each reporting period, the
Company assess whether there is any
objective evidence that a financial asset or
group of financial assets is impaired. A
financial asset or group of financial assets is
impared and impairment lossess are incurred,
if and only if, there is objective evidence of
impairment as a result of one or more events
that occured after the initial recognition of the
asset (loss event), and that loss event has an
impact on the estimated future cash flows of
the financial asset or group of financial assets
that can be reliably estimated.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset
keuangan atau kelompok aset keuangan
mengalami penurunan nilai:
(a) Kesulitan keuangan signifikan yang
dialami penerbit atau pihak peminjam;
(b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya
gagal bayar atau tunggakan pembayaran
pokok atau bunga;
(c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak
peminjam akan dinyatakan pailit atau
melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(d) Terdapat data yang dapat diobservasi
yang mengindikasikan adanya penurunan
yang dapat diukur atas estimasi arus kas
masa depan dari kelompok aset keuangan
sejak pengakuan awal aset, seperti
memburuknya status pembayaran pihak
peminjam atau kondisi ekonomi yang
berkorelasi dengan gagal bayar.

The following are objective evidence that a
financial asset or group of financial assets is
impaired:
(a) Significant financial difficulty of the issuer
or obligor;
(b) A breach of contract, such as default or
delinquency in interest or principal
payments;
(c) It becoming probable that the borrower will
enter bankruptcy or other financial
reorganization;
(d) Observable data indicating that there is a
measurable decrease in the estimated
future cash flows from a group of financial
assets since the initial recognition, such as
adverse changes in the payment status of
borrowers or economic condition that
correlate with defaults.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas,
penurunan yang signifikan atau penurunan
jangka panjang dalam nilai wajar instrumen
ekuitas di bawah biaya perolehannya
merupakan bukti objektif terjadinya penurunan
nilai.

For investment in equity instrument, a
significant and prolonged decline in the fair
value of the equity instrument below its cost is
an objective evidence of impairment.
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Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian
penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman
yang diberikan dan piutang atau investasi
dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada
biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah
kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara
jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus
kas
masa
depan
yang
didiskonto
menggunakan suku bunga efektif awal dari
aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

If there is objective evidence that an
impairment loss has been incurred on loans
and receivable or held-to-maturity investments
carried at amortized cost, the amount of
impairment loss is measured as the difference
between the carrying amount of the financial
asset and the present value of estimated future
cash flows discounted at the financial asset’s
original effective interest rate and recognized in
profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset
keuangan tersedia untuk dijual telah diakui
dalam penghasilan komprehensif lain dan
terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut
mengalami penurunan nilai, maka kerugian
kumulatif yang sebelumnya diakui dalam
penghasilan komprehensif lain direklasifikasi
dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian
reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut
belum dihentikan pengakuannya. Jumlah
kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah
selisih antara biaya perolehan (setelah
dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi)
dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian
penurunan nilai aset keuangan yang
sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

When a decline in the fair value of an availablefor-sale financial asset has been recognized in
other comprehensive income and there is
objective evidence that the asset is impaired,
the cumulative loss that had been recognized
in other comprehensive income shall be
reclassified from equity to profit or loss as a
reclassification adjustment even though the
financial assets has not been derecognized.
The amount of the cumulative loss that is
reclassified are the difference between the
acquisition cost (net of any principal repayment
and amortisation) and current fair value, less
any impairment loss on that financial asset
previously recognized in profit or loss.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode
yang digunakan untuk menghitung biaya
perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas
keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas
keuangan) dan metode untuk mengalokasikan
pendapatan bunga atau beban bunga selama
periode yang relevan.

The Effective Interest Method
The effective interest method is a method of
calculating the amortized cost of a financial
asset or a financial liability (or group of financial
assets or financial liabilities) and of allocating
the interest income or interest expense over
the relevant period.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang
secara
tepat
mendiskontokan
estimasi
pembayaran atau penerimaan kas masa
depan selama perkiraan umur dari instrumen
keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan
periode yang lebih singkat untuk memperoleh
jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau
liabilitas keuangan.

The effective interest rate is the rate that
exactly discount estimated future cash
payments or receipts through the expected life
of the financial instrument or, when
appropriate, a shorter period to the net carrying
amount of the financial asset or financial
liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif,
Perusahaan mengestimasi arus kas dengan
mempertimbangkan
seluruh
persyaratan
kontraktual dalam
instrumen keuangan
tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi
beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak
mempertimbangkan kerugian kredit masa
depan.

When calculating the effective interest rate, the
Company estimate cash flows considering all
contractual terms of the financial instrument, for
example, prepayment, call and similar option,
but shall not consider future credit losses.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan
bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh
pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan

The calculation includes all fees and points
paid or received between parties to the contract
that are an integral part of the effective interest
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bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif,
biaya transaksi, dan seluruh premium atau
diskonto lain.

rate, transaction costs, and all other premiums
or discounts.

Reklasifikasi
Perusahaan tidak mereklasifikasi derivatif dari
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
selama derivatif tersebut dimiliki atau
diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap
instrumen keuangan dari diukur melalui laba
rugi jika pada pengakuan awal instrumen
keuangan
tersebut
ditetapkan
oleh
Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi.

Reclassification
The Company shall not reclassify a derivative
out of the fair value through profit or loss
category while it is held or issued and not
reclassify any financial instrument out of the fair
value through profit or loss category if upon
initial recognition it was designated by the
Company as at fair value through profit or loss.

dapat
mereklasifikasi
aset
Perusahaan
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki
untuk tujuan penjualan atau pembelian
kembali aset keuangan tersebut dalam waktu
dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap
instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

The Company may reclassify that financial
asset out of the fair value through profit or loss
category if a financial asset is no longer held
for the purpose of selling or repurchasing it in
the near term. The Company shall not
reclassify any financial instrument into the fair
value through profit or loss category after initial
recognition.

Jika,
karena
perubahan
intensi
atau
kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut
tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai
investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka
investasi tersebut direklasifikasi menjadi
tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada
nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau
reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh
tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah
yang tidak signifikan, maka sisa investasi
dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi
menjadi tersedia untuk dijual, kecuali
penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan
ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh
tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi
setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh
secara substansial sesuai jadwal pembayaran
atau telah diperoleh pelunasan dipercepat;
atau terkait dengan kejadian tertentu yang
berada di luar kendali, tidak berulang, dan
tidak dapat diantisipasi secara wajar.

If, as a result of a change in Company’s
intention or ability, it is no longer appropriate to
classify an investment as held to maturity, it
shall be reclassified as available for sale and
remeasured at fair value. Whenever sales or
reclassification of more than an insignificant
amount of held-to-maturity investments, any
remaining held-to-maturity investments shall be
reclassified as available for sale, other than
sales or reclassification that are so close to
maturity or the financial asset’s call date, occur
after all the financial asset’s original principal
has been collected substantially through
scheduled payments or prepayments, or are
attributable to an isolated event that is beyond
control, non-recurring, and could not have been
reasonably anticipated.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas
Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan
disalinghapuskan, jika dan hanya jika,
Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat
dipaksakan secara hukum untuk melakukan
saling hapus atas jumlah yang telah diakui
tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan
secara neto atau untuk merealisasikan aset
dan menyelesaikan liabilitasnya secara
simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial
Liability
A financial asset and financial liability shall be
offset when and only when, the Company
currently has a legally enforceable right to set
off the recognized amount; and intends either
to settle on a net basis, or to realise the asset
and settle the liability simultaneously.
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Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima
untuk menjual suatu aset atau harga yang
akan dibayar untuk mengalihkan suatu
liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku
pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to
sell an asset or paid to transfer a liability in an
orderly transaction between market participants
at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan
diestimasi untuk keperluan pengakuan dan
pengukuran
atau
untuk
keperluan
pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial
liabilities must be estimated for recognition and
measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang
berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar
berdasarkan pada apakah input suatu
pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi
input terhadap keseluruhan pengukuran nilai
wajar:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di
pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang
identik yang dapat diakses pada tanggal
pengukuran (Level 1)
(ii) Input selain harga kuotasian yang
termasuk dalam Level 1 yang dapat
diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik
secara langsung maupun tidak langsung
(Level 2)
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk
aset atau liabilitas (Level 3)

Fair values are categorised into different levels
in a fair value hierarchy based on the degree to
which the inputs to the measurement are
observable and the significance of the inputs to
the fair value measurement in its entirety:

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas,
Perusahaan sebisa mungkin menggunakan
data pasar yang dapat diobservasi. Apabila
nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat
diobservasi secara langsung, Perusahaan
menggunakan teknik penilaian yang sesuai
dengan keadaannya dan memaksimalkan
penggunaan input yang dapat diobservasi
yang relevan dan meminimalkan penggunaan
input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a
liability, the Company uses market observable
data to the extent possible. If the fair value of
an asset or a liability is not directly observable,
the Company uses valuation techniques that
appropriate in the circumstances and
maximizes the use of relevant observable
inputs and minimizes the use of unobservable
inputs.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui
oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan
dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value
hierarchy are recognised by the Company at
the end of the reporting period during which the
change occurred.

(i) Quoted prices (unadjusted) in active
markets for identical assets or liabilities
that can be accessed at the measurement
date (Level 1)
(ii) Inputs other than quoted prices included in
Level 1 that are observable for the assets
or liabilities, either directly or indirectly
(Level 2)
(iii) Unobservable inputs for the assets or
liabilities (Level 3)

2.g. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank
(rekening giro), dan deposito berjangka yang
jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan
atau kurang pada saat penempatan yang tidak
digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi
penggunaannya.

2.g. Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents are cash on hand,
cash in banks (demand deposits) and time
deposits with maturity periods of three months
or less at the time of placement that are not
used as collateral or are not restricted.

2.h. Piutang Retensi
Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan
kepada pemberi kerja yang akan dilunasi
setelah penyelesaian kontrak
atau

2.h. Retention Receivables
Retention receivable represents receivable
from owner of the project which will be
paid after completion of the contract or
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pemenuhan
kondisi
yang
ditentukan
kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat
pemotongan sejumlah persentase tertentu dari
setiap tagihan termin untuk ditahan oleh
pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah
penyelesaian kontrak dipenuhi.
2.i. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja
Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan
piutang Perusahaan yang berasal dari
pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan
untuk pemberi kerja namun pekerjaan yang
dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan
bruto disajikan sebesar selisih antara biaya
yang terjadi, ditambah laba yang diakui,
dikurangi dengan jumlah kerugian yang diakui
dan termin.

fulfillment
of
certain condition in the
contract. Retention receivable is recorded
when certain percentage deduction is applied
in every account receivable’s claim which
retained by the owner of project up to certain
condition after completion of the contract
has been met.
2.i. Gross Amount Due From Customer
Gross amount due from customer is the
Company’s receivable arising from construction
contracts undertaken for the customers but the
work undertaken is in progress. Gross
receivables are stated at the difference
between costs incurred plus recognized profits,
less the sum of recognized losses and
progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan
sesuai
dengan
metode
persentase
penyelesaian yang dinyatakan dalam berita
acara penyelesaian pekerjaan yang belum
diterbitkan faktur karena perbedaan antara
tanggal berita acara kemajuan pekerjaan fisik
dengan pengajuan penagihan pada tanggal
laporan posisi keuangan.

Gross receivables are recognized as revenue
in accordance with the percentage of
completion method as stated in the work
completion minutes that have not been issued
an invoice due to the difference between the
date of physical progress certificates and the
submission of billing on the statement of
financial position date.

2.j. Persediaan
Pengadaan bahan bangunan untuk usaha jasa
konstruksi langsung dibebankan pada akun
biaya bahan. Sisa bahan di proyek setiap akhir
bulan dihitung dan dibukukan pada akun
persediaan bahan, dengan biaya persediaan
dihitung dengan rumus biaya berdasarkan pada
metode MPKP (Masuk Pertama Keluar
Pertama) dan akun dibukukan kembali sebagai
biaya bahan pada awal bulan berikutnya.

2.j. Inventories
Procurement of building materials for
construction services are directly change into
the cost of material account. The remaining
unused materials are recorded in the
construction material inventory account, costs
of inventories be assigned by using FIFO
(First In First Out) formula and will be
reserved into the cost of material account at
the beginning of following month.

2.k. Biaya Dibayar di Muka
Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai
masa manfaat masing-masing beban dengan
menggunakan metode garis lurus (straight-line
method).

2.k. Prepaid Expenses
Prepaid expenses are amortized over the
useful life of each expense on a straight-line
method (straight-line method).

2.l. Properti Investasi
Properti investasi adalah properti (tanah atau
bangunan atau bagian dari suatu bangunan
atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik
atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk
menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai
atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan
dalam produksi atau penyediaan barang atau
jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual
dalam kegiatan usaha sehari-hari.

2.l.
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Investment Properties
Investment properties are properties (land or a
building or part of a building or both) held by
the owner or the lessee under a finance lease
to earn rentals or for capital appreciation or
both, rather than for use in the production or
supply of goods or services or for
administrative purposes; or sale in the daily
business activities.
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Properti investasi diakui sebagai aset jika dan
hanya jika besar kemungkinan manfaat
ekonomik masa depan yang terkait dengan
properti investasi akan mengalir ke entitas; dan
biaya perolehan properti investasi dapat diukur
dengan andal.

Investment property is recognized as an asset
when, and only when it is probable that the
future economic benefits that are associated
with the investment property will flow to the
entity; and the cost of the investment property
can be measured reliably.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar
biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan
setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan
secara langsung (biaya jasa hukum, pajak
pengalihan properti, dan biaya transaksi lain).
Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran
awal tersebut.

An investment property shall be measured
initially at its cost, comprises its purchase
price and any directly attributable expenditure
(professional fees for legal services, property
transfer taxes and other transaction costs).
Transaction costs are included in the initial
measurement.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan memilih
menggunakan model biaya dan mengukur
properti investasi sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi
rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak
disusutkan dan disajikan sebesar biaya
perolehan. Bangunan disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
taksiran masa manfaat ekonomis (10-30 tahun).

After initial recognition, the Company choose
to use cost model and measure its investment
property at acquisition cost less accumulated
depreciation and accumulated impairment
losses. Landrights are not depreciated and
are carried at costs. Buildings are depreciated
using the straight-line method over their
estimated useful lifes (10-30 years).

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan
pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan
pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Maintenance and repairment costs are
charged to profit or loss as incurred, while
renewals and betterments are capitalized.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika,
dan
hanya
jika,
terdapat
perubahan
penggunaan
yang
ditunjukkan
dengan
berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan
dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Transfer to investment property made when,
and only when, there is a change in use,
evidenced by end of owner-occupation and
commencement of an operating lease to
another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika,
dan
hanya
jika,
terdapat
perubahan
penggunaan
yang
ditunjukkan
dengan
dimulainya penggunaan oleh pemilik dan
dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfer from investment property made
when, and only when, there is a change in
use, evidenced by commencement of owneroccupation
and
commencement
of
development with a view to sale.

Properti investasi dihentikan pengakuannya
pada saat dilepaskan atau ketika tidak
digunakan lagi secara permanen dan tidak
memiliki manfaat ekonomi masa depan yang
diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan
atau kerugian yang timbul dari penghentian atau
pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil
neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan
diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya
penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on
disposal or when the investment property is
permanently withdrawn from use and no
future economic benefits are expected from its
disposal. Gains or losses arising from the
retirement or disposal are determined as the
difference between the net disposal proceeds
and the carrying amount of the asset, and are
recognized in profit or loss in the period of the
retirement or disposal.

2m. Aset Tetap
Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya
perolehan yang meliputi harga perolehannya
dan setiap biaya yang dapat diatribusikan
langsung untuk membawa aset ke kondisi dan
lokasi yang diinginkan agar aset siap
digunakan sesuai intensi manajemen.

2.m. Fixed Assets
Fixed assets are initially recognized at cost,
which comprises its purchase price and any
cost directly attributable in bringing the assets
to the location and condition necessary for it to
be capable of operating in the manner
intended by management.
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Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat
mencakup estimasi awal biaya pembongkaran
dan pemindahan aset tetap dan restorasi
lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul
ketika aset tetap diperoleh atau sebagai
konsekuensi penggunaan aset tetap selama
periode tertentu untuk tujuan selain untuk
memproduksi persediaan selama periode
tersebut.

When applicable, the cost may also comprises
the initial estimate of the costs of dismantling
and removing the item and restoring the site on
which it is located, the obligation for which an
entity incurs either when the item is acquired or
as a consequence of having used the item
during a particular period for purposes other
than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali
tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan
dikurangi
akumulasi
penyusutan
dan
akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, fixed assets, except
land, are carried at its cost less any
accumulated
depreciation,
and
any
accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan
tidak disusutkan.

Lands are recognized at its cost and are not
depreciated.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset
tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud
penggunaannya
dan
dihitung
dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai
berikut:

Depreciation of fixed assets starts when its
available for use and its computed by using
straight-line method based on the estimated
useful lives of assets as follows:

Tahun / Years
Bangunan
Peralatan proyek
Kendaraan
Inventaris Kantor

20
4 - 20
4-8
4-8

Buildings
Project Equipments
Vehicles
Office Equipments

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan
sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam
Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya
perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya
pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan
konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai
bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam
penyelesaian. Biaya perolehan aset tetap
dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba
internal, jumlah tidak normal dari biaya
pemborosan yang terjadi dalam pemakaian
bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya
lain.

Self-constructed fixed assets are presented as
part of the fixed assets under “Construction in
Progress” and are stated at its cost. All costs,
including borrowing costs, incurred in relation
with the construction of these assets are
capitalized as part of the cost of assets in
construction. Cost of assets in construction
shall exclude any internal profits, cost of
abnormal amounts of wasted material, labour,
or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang akan
dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap
yang sesuai pada saat aset tersebut selesai
dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan
sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to
the respective fixed assets items at the time
the asset is completed or ready for use and
are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan
pengakuannya pada saat pelepasan atau
ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik
masa
depan
yang
diharapkan
dari
penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan

The carrying amount of an item of fixed assets
is derecognized on disposal or when no future
economic benefits are expected from its use or
disposal. Any gain or loss arrising from
derecognition (that determined as the
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atau kerugian yang timbul dari penghentian
pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar
selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika
ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan
dalam laba rugi pada saat penghentian
pengakuan tersebut dilakukan.

difference between the net disposal proceeds,
if any, and the carrying amount of the item) is
included in profit or loss when item is
derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan
melakukan penelaahan berkala atas masa
manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan
sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi
teknis.

At the end of each reporting period, the
Company made regular review of the useful
lives, residual values, depreciation method
and residual life based on the technical
conditions.

2.n.Penurunan Nilai Aset
Pada setiap akhir periode pelaporan,
Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi
aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat
indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi
jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah
terpulihkan ditentukan atas suatu aset
individual, dan jika tidak memungkinkan,
Perusahaan menentukan jumlah terpulihkan
dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

2.n. Impairment of Assets
At the end of each reporting period, the
Company assess whether there is any
indication that an asset may be impaired. If
any such indication exists, the Company shall
estimate the recoverable amount of the asset.
Recoverable amount is determined for an
individual asset, if its is not possible, the
Company determines the recoverable amount
of the asset’s cash-generating unit.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih
tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya
pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai
adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan
akan diterima dari aset atau unit penghasil
kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan
tingkat diskonto sebelum pajak yang
mencerminkan nilai waktu uang dan risiko
spesifik atas aset atau unit yang penurunan
nilainya diukur.

The recoverable amount is the higher of fair
value less costs to sell and its value in use.
Value in use is the present value of the
estimated future cash flows of the asset or
cash generating unit. Present values are
computed using pre-tax discount rates that
reflect the time value of money and the risks
specific to the asset or unit whose impairment
is being measured.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset
lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka
jumlah tercatat aset diturunkan menjadi
sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan
tersebut adalah rugi penurunan nilai dan
segera diakui dalam laba rugi.

If, and only if, the recoverable amount of an
asset is less than its carrying amount, the
carrying amount of the asset shall be reduced
to its recoverable amount. The reduction is an
impairment loss and is recognized immediately
in profit or loss.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam
periode sebelumnya untuk aset selain goodwill
dibalik jika, dan hanya jika, terdapat
perubahan estimasi yang digunakan untuk
menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut
sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika
demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke
jumlah
terpulihkannya.
Kenaikan
ini
merupakan suatu pembalikan rugi penurunan
nilai.

An impairment loss recognized in prior period
for an asset other than goodwill is reversed if,
and only if, there has been a change in the
estimates used to determine the asset’s
recoverable amount since the last impairment
loss was recognized. If this is the case, the
carrying amount of the asset shall be
increased to its recoverable amount. That
increase is a reversal of an impairment loss.
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2.o.Pajak Final
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang “Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi”, jasa konstruksi terkena pajak final
3% dari jumlah pembayaran tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai dan dipotong oleh
Pengguna Jasa dalam hal Pengguna Jasa
merupakan Pemotong Pajak.

2.o. Final Tax
Based on the Indonesian Government
Regulation No. 40 Year 2009 regarding
“Income Tax for Income from Construction
Services”, costrucion services is subject to
final tax 3% of total payment excluding Value
Added Tax and is deducted by the User in the
event that the User is the Tax Witholder.

Koreksi tehadap liabilitas perpajakan diakui saat
surat ketetapan pajak diterima atau jika
mengajukan keberatan dan banding, pada saat
keputusan atas keberatan dan banding tersebut
telah ditetapkan.

Amendments to tax obligations are recorded
when a tax assessment letter is received or, if
filing an objection and appeal, when the
decision of the objection and appeal is
determined.

Penghasilan yang telah dikenakan pajak
penghasilan final, beban pajaknya diakui
proporsional dengan jumlah pendapatan
menurut akuntansi yang diakui pada tahun
berjalan. Perbedaan nilai tercatat aset atau
liabilitas
berhubungan
dengan
pajak
penghasilan final dengan dasar pengenaan
pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas
pajak tangguhan.

Income which is readily subjected to final
income tax, its expense is recognized
proportionately with accounting revenue in the
current year. The difference in carrying
amount of assets and liabilities relates to final
income tax with its tax base is not recognized
as deffered tax asset or liability.

2.p.Imbalan Kerja
Imbalan Pascakerja
Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah
dan uang penghargaan masa kerja dihitung
berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan
No.13/2003 (”UU 13/2003”).

2.p. Employee Benefit
Post-employment Benefits
Post-employment benefits such as retirement,
severance and service payments are
calculated based on Labor Law No. 13/2003
(“Law 13/2003”).

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan
pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan
pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi
nilai wajar aset program yang dihitung oleh
aktuaris independen dengan menggunakan
metode Projected Unit Credit. Nilai kini
kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan
mendiskontokan imbalan tersebut.

The Company recognizes the amount of the
net defined benefit liability at the present value
of the defined benefit obligation at the end of
the reporting period less the fair value of plan
assets which calculated by independent
actuaries using the Projected Unit Credit
method. Present value benefit obligation
determine by discounting the benefit.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban
hukum berdasarkan persyaratan formal
program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban
konstruktif yang timbul dari praktik informal
entitas.

The Company account not only for its legal
obligation under the formal terms of a defined
benefit plan, but also for any constructive
obligation that arises from the entity’s informal
practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan
atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga
neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto
diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and
gain or loss on settlement, and net interets on
the net defined benefit liability (asset) are
recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset)
imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan
dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset
program dan setiap perubahan dampak batas
atas aset diakui sebagai penghasilan
komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit
liability (assets) comprises actuarial gains and
losses,the return on plan assets, and any
change in effect of the asset ceiling are
recognized in other comprehensive income.
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Pesangon
Perusahaan mengakui pesangon sebagai
liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih
awal di antara:
(a) Ketika Perusahaan tidak dapat lagi
menarik tawaran atas imbalan tersebut;
dan
(b) Ketika Perusahaan mengakui biaya untuk
restrukturisasi yang berada dalam ruang
lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan
pembayaran pesangon.

Termination Benefits
The Company recognizes a liability and
expense for termination benefits at the earlier
of the following dates:
(a) When the Company can no longer
withdraw the offer of those benefits; and

Perusahaan mengukur pesangon pada saat
pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui
perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat
imbalan kerja.

The Company measures termination benefits
on initial recognition, and measures and
recognizes
subsequent
changes,
in
accordance with the nature of the employee
benefits.

2.q.Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan
manfaat ekonomi akan diperoleh oleh
Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur
secara handal. Pendapatan diukur pada nilai
wajar pembayaran yang diterima, tidak
termasuk
diskon,
rabat
dan
Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

2.q. Revenues and Expenses Recognition
Revenue is recognized when it is probable that
the economic benefits will flow to the
Company and the amount of revenue can be
measured reliably. Revenue is measured at
the fair value of the consideration received,
excluding discounts, rebates and Value Added
Tax (VAT).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi
sebelum pendapatan diakui:

The following specific recognition criteria must
also be met before revenue is recognized:

Jasa Konstruksi
Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang
berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui
masing-masing sebagai pendapatan dan beban
dengan memperhatikan tahap penyelesaian
aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode
pelaporan (metode persentase penyelesaian).
Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan
berdasarkan survey atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan.

Construction Services
Contract revenue and contract costs
associated with the cosntruction contract is
recognized as revenue and expenses
respectively by reference to the stage of
completion of the contract activity at the end
of the reporting period (percentage of
completion method). Construction percentage
of completion is determined based on surveys
of work performed.

Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total
biaya kontrak akan melebihi total pendapatan
kontrak, maka taksiran rugi segera diakui
sebagai beban.

When it is probable that total contract costs
will exceed total contract revenue, the
expected loss shall be recognised as an
expense immediately.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah
pendapatan semula yang disetujui dalam
kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan
kontrak, klaim, dan pembayaran insentif
sepanjang hal ini memungkinkan untuk
menghasilkan pendapatan dan dapat diukur
dengan andal.

Contract revenue comprised of the initial
amount of revenue agreed in the contract and
variations in contract work, claims, and
incentive payments to the extent that is
probable that they will results in revenue and
they are capable of being realiably measured.

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang
berhubungan langsung dengan kontrak, biaya
yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak
secara umum dan dapat dialokasikan pada
kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik
dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi
kontrak.

Contract cost comprised of costs that relate
directly to the spesific contract, costs that are
attributable to contract activity in general and
can be allocated to the contract, and such
other costs as are specifically chargeable to
the customer under the terms of the contract.

(b) When the Company recognizes costs for a
restructuring that is within the scope of
PSAK No. 57 and involves payment of
termination benefits.
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Beban diakui pada saat terjadinya dengan
dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an
accrual basis.

Pendapatan bunga
Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu
terjadinya dengan acuan jumlah pokok
simpanan dan tingkat bunga yang sesuai.

Interest Income
Interest income is recognized on time basis,
by reference to the principal amount of
deposits and interest rates accordingly.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan
menggunakan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an
accruals basis.

2.r. Pengaturan Bersama
Pengaturan bersama adalah pengaturan yang
dua atau lebih pihak memiliki pengendalian
bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk
berbagi pengendalian atas suatu pengaturan,
yang ada hanya ketika keputusan mengenai
aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan
dengan suara bulat dari seluruh pihak yang
berbagi pengendalian.

2.r. Joint Arrangement
Joint arrangement is an arrangement of which
two or more parties have joint control, i.e. the
contractually agreed sharing of control of an
arrangement, which exist only when decisions
about the relevant activities require the
unanimous consent of the parties sharing
control.

Perusahaan mengklasifikasikan pengaturan
bersama sebagai:
1) Operasi Bersama
Merupakan pengaturan bersama yang
mengatur bahwa para pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan
memiliki hak atas aset dan kewajiban
terhadap
liabilitas,
terkait
dengan
pengaturan tersebut. Para pihak tersebut
disebut operator bersama.

The Company classified joint arrangement as:

Operator bersama mengakui hal berikut
terkait dengan kepentingannya dalam
operasi bersama:
a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap
aset yang dimiliki bersama;
b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas
liabilitas yang terjadi bersama;
c) Pendapatan dari penjualan bagiannya
atas output yang dihasilkan dari
operasi bersama;
d) Bagiannya atas pendapatan dari
penjualan
output
oleh
operasi
bersama; dan
e) Beban, mencakup bagiannya atas
setiap beban yang terjadi secara
bersama-sama.

A joint operator recognize in relation to its
interest in a joint operation:

Ventura Bersama
Merupakan pengaturan bersama yang
mengatur bahwa para pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan
memiliki hak atas aset neto pengaturan
tersebut. Para pihak tersebut disebut
sebagai venturer bersama.

2) Joint Venture
Represents joint arrangement whereby the
parties that have joint control of the
arrangement have rights to the net assets
of the arrangement. Those parties are
called joint venturers.

2)
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1) Joint Operation
Represents joint arrangement whereby the
parties that have joint control of the
arrangement have rights to the assets, and
obligations for the liabilities, relating to the
arrangement. Those parties are called joint
operator.

a) Its assets, including its share of any
assets held jointly;
b) Its liablities, including its share of any
liabilities incurred jointly;
c) Its revenue from the sale of its share
of the output arising from the joint
operation;
d) Its share of the revenue from the sale
of the output by the joint operation;
and
e) Its expenses, including its share of
any expenses incurred jointly.
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Venturer
bersama
mengakui
kepentingannya dalam ventura bersama
sebagai investasi dan mencatat investasi
tersebut dengan menggunakan metode
ekuitas.

A joint venturer recognize its interest in a joint
venture as an investment and account for that
investment using the equity method.

2.s. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan
Berdasarkan Peraturan
Nomor VIII.G.7
(Lampiran dari Surat Keputusan Ketua
BAPEPAM No. Kep-06/PM/2000 tanggal
13 Maret 2000), biaya emisi saham dicatat
sebagai pengurang modal disetor dan
disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam
akun “Tambahan Modal Disetor”.

2.s. Deferred Stock Issuance Cost
According to Regulation No. VIII.G.7
(Appendix of Decision Letter of Head of
Bapepam No. Kep-06/PM/2000 dated March
13, 2000), the stock issuance cost is recorded
as a deduction of proceed from paid in capital
and presented as part of stockholders’ equity
under “Additional Paid in Capital“ account.

Penawaran
umum
perdana
saham
Perusahaan masih dalam proses. Oleh karena
itu biaya-biaya yang telah dikeluarkan
sehubungan dengan penawaran umum
tersebut disajikan sebagai biaya emisi saham
yang ditangguhkan yang nantinya akan dicatat
sebagai pengurang modal disetor sebagai
tambahan modal disetor pada kelompok
ekuitas apabila pernyataan pendaftaran telah
dinyatakan efektif.

The Company’s shares Initial Public Offering
still on process. Therefore, costs incurred
related to the public offering are presented as
a deferred stock issuance cost and
subsequently will be recorded as a deduction
of proceed as componen of additonal paid in
capital under stockholders’ equity when the
statement of registration are became effective.

2.t. Laba per Saham
Laba per saham dasar dihitung dengan
membagi laba atau rugi yang dapat
diatribusikan kepada pemegang saham biasa
entitas induk dengan jumlah rata-rata
tertimbang saham biasa yang beredar dalam
suatu periode.

2.t. Earnings per Share
Basic earnings per share is computed by
dividing the profit or loss attributable to
ordinary equity holders of the parent entity by
the weighted average number of ordinary
shares outstanding during the period.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham
dilusian, Perusahaan menyesuaikan laba atau
rugi yang dapat diatribusikan kepada
pemegang saham biasa entitas induk dan
jumlah rata-rata tertimbang saham yang
beredar, atas dampak dari seluruh instrument
berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

For the purpose of calculationg diluted
earnings per share, the Company shall adjust
profit or loss attributable to ordinary equity
holders of the parent entity, and the weighted
average number of shares outstanding, for the
effect of all dilutive potential ordinary shares.

2.u.Segmen Operasi
Penyajian segmen operasi berdasarkan
informasi keuangan yang digunakan oleh
pengambil keputusan operasional dalam
menilai kinerja segmen dan menentukan
alokasi sumber daya yang dimilikinya.
Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap
kegiatan operasi entitas legal didalam
Perusahaan.

2.u. Operating Segment
Presentation of operating segments based on
the financial information used by the chief
operating decision maker in assessing the
performance of segments and in the allocation
of resources. The segments are based on the
activities of each of the operating legal entities
within the Company.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari
entitas:
x yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang
memperoleh
pendapatan
dan
menimbulkan
beban
(termasuk
pendapatan dan beban yang terkait
dengan transaksi dengan komponen lain
dari entitas yang sama);

An operating segment is a component of the
entity:
x that engages in business activities from
which it may earn revenues and incur
expenses
(including
revenues
and
expenses relating to the transactions with
other components of the same entity);
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x

x hasil operasinya dikaji ulang secara
berkala oleh kepala operasional untuk
pembuatan keputusan tentang sumber
daya yang dialokasikan pada segmen
tersebut dan menilai kinerjanya; dan
x tersedia informasi keuangan yang dapat
dipisahkan.

x

whose operating results are regularly
reviewed by chief operating decision maker
to make decisions about resources to be
allocated to the segment and assesses its
performance; and
for which separate financial information is
available.

Pada saat ini Perusahaan hanya memiliki satu
karakteristik ekonomi yang serupa pada
segmen operasinya yaitu konstruksi bangunan.

Currently, the Company only has one similar
economic characteristic for its operating
segment, namely building construction.

2.v. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas
Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP)
diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik
Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling
hapus). Selisih antara Aset Pengampunan
Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak
diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

2.v. Tax Amnesty Assets and Liabilities
Tax Amnesty Assets and Liabilities are
recognized upon the issuance of Surat
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by
the Ministry of Finance of Republic of
Indonesia, and they are not recognized as net
amount (offset). The difference between Tax
Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities
are recognized as Additional Paid in Capital.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui
sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at
the value stated in SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya
diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang
masih harus dibayarkan oleh Perusahaan
sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan
Aset Pengampunan Pajak.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured
at the amount of cash or cash equivalents to
be settled by the Company according to the
contractual obligation with respect to the
acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

Uang
tebusan
yang
dibayarkan
oleh
Perusahaan untuk memperoleh pengampunan
pajak diakui sebagai beban pada periode
dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

The redemption money paid by the Company
to obtain the tax amnesty is recognized as
expense in the period in which the Company
receives SKPP.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas
Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan
SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi
masing-masing
Aset
dan
Liabilitas
Pengampunan Pajak.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets
and Liabilities are measured in accordance
with respective relevant SAKs according to the
classification of each Tax Amnesty Assets and
Liabilities.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas
Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan
telah
mengungkapkan
dalam
laporan
keuangannya:
a. Tanggal SKPP
b. Jumlah yang diakui sebagai Aset
Pengampunan Pajak sesuai SKPP
c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas
Pengampunan Pajak.

With respect to Tax Amnesty Assets and
Liabilities recognized, the Company has
disclosed the following in its financial
statements:
a. The date of SKPP
b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets
in accordance with SKPP
c. Amount recognized as Tax Amnesty
Liabilities.

2.w.Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
Penyusunan laporan keuangan Perusahaan
mengharuskan manajemen untuk membuat
pertimbangan, estimasi dan asumsi yang

2.w. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgments
The preparation of the Company’s financial
statements requires management to make
judgments, estimates and assumptions that
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mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari
pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan
pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada
akhir periode pelaporan. Ketidakpastian
mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat
mengakibatkan penyesuaian material terhadap
nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam
periode pelaporan berikutnya.

affect the reported amounts of revenues,
expenses, assets and liabilities, and the
disclosure of contingent liabilities, at the end
of the reporting period. Uncertainty about
these assumptions and estimates could result
in outcomes that require a material adjustment
to the carrying amount of the asset and
liability affected in future periods.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang
Penting
Asumsi utama masa depan dan sumber
utama estimasi ketidakpastian lain pada
tanggal pelaporan yang memiliki risiko
signifikan bagi penyesuaian yang material
terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas
untuk
periode/tahun
berikutnya
diungkapkan di bawah ini. Perusahaan
mendasarkan asumsi dan estimasi pada
parameter yang tersedia pada saat laporan
keuangan disusun. Asumsi dan situasi
mengenai perkembangan masa depan
mungkin berubah akibat perubahan pasar
atau situasi di luar kendali Perusahaan.
Perubahan tersebut dicerminkan dalam
asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Critical Accounting Estimates and
Assumptions
The key assumptions concerning the
future and other key sources of
estimation uncertainty at the reporting
date that have a significant risk of
causing a material adjustment to the
carrying amounts of assets and liabilities
within the next financial period/year are
disclosed below. The Company based its
assumptions
and
estimates
on
parameters available when the financial
statements were prepared. Existing
circumstances and assumptions about
future developments may change due to
market changes or circumstances arising
beyond the control of the Company. Such
changes are reflected in the assumptions
when they occur.

Pengakuan
konstruksi

pendapatan

Dan

beban

Revenue and expense
of construction contract

Kebijakan pengakuan pendapatan dan
beban konstruksi Perseroan mensyaratkan
penggunaan
estimasi
yang
dapat
mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari
pendapatan dan beban pokok pendapatan.
Perseroan mengakui pendapatan kontrak
dan biaya kontrak yang berhubungan
dengan kontrak konstruksi berdasarkan
tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada
tanggal akhir periode pelaporan (metode
persentase
penyelesaian).
Perseroan
melaksanakan proyek yang lamanya lebih
dari satu periode akuntansi dan dicatat
sebagai kontrak konstruksi. Kebijakan
akuntansi
Perseroan
untuk
proyek
membutuhkan pendapatan dan biaya yang
akan dialokasikan pada periode akuntansi
dan pengakuan berikutnya pada akhir
periode atas aset atau liabilitas kontrak
untuk proyek yang masih dalam proses.
Penerapan kebijakan ini mengharuskan
manajemen
untuk
menerapkan
pertimbangan dalam memperkirakan total
pendapatan
dan
total
biaya
yang
diharapkan pada setiap proyek. Estimasi

recognition

The policy of revenue and expense
recognition of construction contract of
The Company requires use of estimates
which may impact the reported amount of
revenues and cost of revenues. The
Company recognises revenues and
expenses
related
to
construction
contracts based on the completion stage
of contract activities at end of reporting
period
(percentage
of
completion
method). The Company undertakes
projects that frequently span more than
one accounting period and are accounted
for as construction contracts. The
Company’s accounting policies for these
projects require revenue and costs to be
allocated to individual accounting periods
and the consequent recognition at period
end of contract assets or liabilities for
projects is still in progress. The
application of these policies requires
management to apply judgement in
estimating the total revenue and total
costs expected on each project. Such
estimates are revised as a project
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tersebut direvisi ketika proyek berlangsung
untuk mencerminkan status proyek dan
informasi terbaru yang tersedia untuk
manajemen, perubahan estimasi tersebut
diterapkan secara prospektif. Manajemen
proyek melakukan tinjauan rutin untuk
memastikan perkiraan terbaru yang sesuai.
Perubahan atas estimasi akan dicatat
prospektif.
Walaupun
Perseroan
berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat
adalah wajar dan sesuai, perbedaan
signifikan pada tahap penyelesaian aktual
dapat mempengaruhi secara material
pendapatan dan beban pokok pendapatan
dari konstruksi.

progresses to reflect the current status of
the project and the latest information
available
to
management.
Project
management teams perform regular
reviews to ensure the latest estimates are
appropriate, the changes in estimation is
applied
prospectively.
Change
to
estimates is accounted for prospectively.
While The Company believes that their
estimates
are
reasonable
and
appropriate, significant differences to the
actual completion stage may materially
affect the revenues of construction
contracts.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap
Perusahaan
melakukan
penelahaan
berkala atas masa manfaat ekonomis aset
tetap berdasarkan faktor-faktor seperti
kondisi teknis dan perkembangan teknologi
di masa depan. Hasil operasi di masa
depan akan dipengaruhi secara material
atas perubahan estimasi ini
yang
diakibatkan oleh perubahan faktor yang
telah disebutkan di atas (Nilai tercatat aset
tetap disajikan dalam Catatan 11).

Estimated Useful Lives of Fixed Assets
The Company reviews periodically the
estimated useful lives of fixed assets
based on factors such as technical
specification and future technological
developments.
Future
results
of
operations could be materially affected
by changes in these estimates brought
about by changes in the factors
mentioned (Carrying amount of fixed
asset is presented in Note 11).

Imbalan Pasca Kerja
Nilai kini liabilitas imbalan pasca tergantung
pada beberapa faktor yang ditentukan
dengan dasar aktuarial berdasarkan
beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini
akan mempengaruhi jumlah tercatat
imbalan pasca kerja.

Post Employment Benefits
The present value of the post
employment
benefits
obligations
depends on a number of factors that are
determined. Any changes in these
assumptions will impact the carrying
amount of post employment benefits
obligations.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto
yang sesuai pada akhir periode pelaporan,
yakni tingkat suku bunga yang harus
digunakan untuk menentukan nilai kini arus
kas keluar masa depan estimasian yang
diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas.
Dalam
menentukan
tingkat
suku
bunga
yang
sesuai,
Perusahaan
mempertimbangkan tingkat suku bunga
obligasi pemerintah yang didenominasikan
dalam mata uang imbalan akan dibayar
dan memiliki jangka waktu yang serupa
dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

determines
the
The
Company
appropriate discount rate at the end of
each reporting period. This is the interest
rate that should be used to determine the
present value of estimated future cash
outflows expected to be required to settle
the obligations. In determining the
appropriate discount rate, the Company
considers
the
interest
rates
of
government bonds that are denominated
in the currency in which the benefits will
be paid and that have terms to maturity
approximating the terms of the related
obligation.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca kerja
sebagian ditentukan berdasarkan kondisi
pasar saat ini. Informasi tambahan
diungkapkan pada Catatan 22.

Other key assumptions for post
employment benefit obligations are
based in part on current market
conditions. Additional information is
disclosed in Note 22.
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Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas
keuangan yang tercatat pada laporan posisi
keuangan tidak tersedia di pasar aktif,
maka nilai wajarnya ditentukan dengan
menggunakan berbagai teknik penilaian
termasuk penggunaan model matematika.
Masukan (input) untuk model ini berasal
dari data pasar yang bisa diamati
sepanjang data tersebut tersedia. Bila data
pasar yang bisa diamati tersebut tidak
tersedia,
pertimbangan
Manajemen
diperlukan untuk menentukan nilai wajar.
Pertimbangan
tersebut
mencakup
pertimbangan likuiditas dan masukan
model seperti volatilitas untuk transaksi
derivatif yang berjangka waktu panjang dan
tingkat
diskonto,
tingkat
pelunasan
dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Fair Value of Financial Instruments
Where the fair values of financial assets
and financial liabilities recorded on the
statement of financial position cannot be
derived from active markets, the fair
value is determined using a variety of
valuation techniques that include the use
of mathematical models. The inputs to
these models are derived from
observable market data where possible,
but where observable market data are
not available, judgment is required to
establish fair values. The judgments
include considerations of liquidity and
model inputs such as volatility for long
term
derivatives
and
discount
rates, prepaymentrates, and default rate
assumptions.

Nilai wajar atas instrumen
diungkapkan pada Catatan 33.

The fair value of financial instrument are
disclosed in Note 33.

keuangan

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan
kebijakan akuntansi
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh
manajemen dalam rangka penerapan
kebijakan akuntansi Perusahaan yang
memiliki pengaruh paling signifikan atas
jumlah yang diakui dalam laporan
keuangan:

ii.

Critical judgments in applying the
accounting policies
The following judgments are made by
management in the process of applying
the Company’s accounting policies that
have the most significant effects on the
amounts recognized in the financial
statements:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Classification of Financial Assets and
Liabilities

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas
aset dan liabilitas tertentu sebagai aset
keuangan dan liabilitas keuangan dengan
mempertimbangkan bila definisi yang
ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014)
dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan
dan liabilitas keuangan diakui sesuai
dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

The
Company
determines
the
classifications of certain assets and
liabilities as financial assets and financial
liabilities by judging if they meet the
definition set forth in PSAK 55 (Revised
2014). Accordingly, the financial assets
and financial liabilities are accounted for in
accordance
with
the
Company’s
accounting policies.

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents
2016
Rp

2015
Rp

2014
Rp

Kas
Rupiah
Bank - Pihak Ketiga
Rupiah
PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank Rabobank Internasional Tbk
PT Bank Muamalat
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DKI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

757,056,552

232,862,982,197
45,871,315,110
43,366,237,135
23,548,508,904
8,871,357,803
2,063,961,828
1,350,662,618
1,121,770,141

200,000,000

86,850,039,231
2,983,763,073
30,920,713,720
65,985,452,720
253,541,257
5,695,094
15,508,328,830
1,103,928,086

188

100,000,000

Cash on Hand
Rupiah

70,925,113,862
17,424,498,724
57,064,825,522
19,234,876,987
-6,727,094
28,267,729,449
1,086,417,376

Cash in Banks - Third Parties
Rupiah
PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank Rabobank Internasional Tbk
PT Bank Muamalat
PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DKI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
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2016
Rp
PT Bank Capital
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Panin Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Internasional Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk
Sub Total
Dolar AS
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(2016: USD884,303.48; 2015: USD282,695.11;
2014: USD910,589.61)
Sub Total

818,624,214
602,585,141
447,130,292
420,763,687
32,401,981
29,654,223
1,594,982
311,158
361,409,861,414

11,881,501,558
11,881,501,558
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2015
Rp
799,887,780
610,109,648
3,900,049,687
2,578,772,077
--2,091,982
947,133
211,503,320,318

3,899,779,042
3,899,779,042

2014
Rp
4,981,431,740
581,449,455
1,233,353,106
---2,583,982
1,341,199
200,810,348,496

PT Bank Capital
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Panin Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Internasional Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk
-

11,327,734,748
11,327,734,748

US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(2016: USD884,303.48; 2015: USD282,695.11;
2014: USD910,589.61)
Time Deposit
Rupiah
PT Bank Rabobank Internasional Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total

Deposito Berjangka
Rupiah
PT Bank Rabobank Internasional Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub Total
Total

45,000,000,000
-45,000,000,000
419,048,419,524

45,000,000,000
25,000,000,000
70,000,000,000
285,603,099,360

-30,000,000,000
30,000,000,000
242,238,083,244

Deposito Berjangka
Tingkat Bunga
Periode Jatuh Tempo

9.15%
1 bulan/month

7.50%
1 bulan/month

7.5% - 9.15 %
1 bulan/month

4. Piutang Usaha

4. Accounts Receivable

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Customers
2016
Rp

Pihak Ketiga
PT Selaras Mitra Sejati
PT Mugie Bali Indah
PT Sinar Menara Deli
PT Cempaka Wenang Jaya
PT Citra Putra Mandiri
PT Citra Abadi Mandiri
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Pilar Artha Mandiri
PT Synthesis Karya Pratama
PT Duta Indah Kencana
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
JO Ssangyong-Totalindo
PT Arga Kencana Properti
PT Buana Surya Makmur
JO Lotte-Totalindo - Kota Kasablanka
PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Puriasri Primalestari
KSO Summarecon Serpong
JO Lotte-Totalindo - Chitaland
PT Buana Pasific International
PT Elite Prima Hutama
PT Gading Selaras
PT Indofica
PT Arah Sejahtera Abadi
PT Sarana Meditama International
PT Alam Hijau Teduh
PT Pradani Sukses Abadi
PT Posco E&C Indonesia
PT Royal Oriental
PT Pohon Indah Makmur
PT Sandi Mitra Selaras
Total

Time Deposit
Interest Rate
Maturity

95,643,937,614
90,005,098,524
55,258,475,025
34,278,521,255
34,251,674,587
32,024,342,394
23,101,151,982
21,088,349,514
20,410,525,433
20,307,266,589
19,588,200,177
12,112,921,401
9,322,472,168
8,730,000,000
7,667,643,676
5,820,000,000
4,530,289,998
2,514,988,473
926,620,000
167,556,562
49,958,123
----------497,799,993,497

2015
Rp
132,943,937,614
-40,190,812,991
7,286,081,942
48,500,000,000
9,872,040,056
271,350,544,924
-32,028,870,158
-8,851,385,589
--26,125,772,261
--1,820,772,565
4,056,544,000
-1,620,984,901
-14,541,490,639
6,254,015,932
2,698,157,655
-------608,141,411,227
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2014
Rp
16,843,937,614
-12,988,733,931
7,224,664,805
57,899,331,631
-21,652,098,045
-30,876,795,811
----29,646,239,801
-5,659,396,109
---79,760,280
-11,547,233,157
6,254,015,932
2,698,157,655
48,755,110,000
29,200,563,118
1,031,267,767
765,910,212
314,197,548
291,818,182
43,193,756
283,772,425,354

Third Parties
PT Selaras Mitra Sejati
PT Mugie Bali Indah
PT Sinar Menara Deli
PT Cempaka Wenang Jaya
PT Citra Putra Mandiri
PT Citra Abadi Mandiri
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Pilar Artha Mandiri
PT Synthesis Karya Pratama
PT Duta Indah Kencana
Provincial Government of DKI Jakarta
JO Ssangyong-Totalindo
PT Arga Kencana Properti
PT Buana Surya Makmur
JO Lotte-Totalindo - Kota Kasablanka
PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Puriasri Primalestari
KSO Summarecon Serpong
JO Lotte-Totalindo - Chitaland
PT Buana Pasific International
PT Elite Prima Hutama
PT Gading Selaras
PT Indofica
PT Arah Sejahtera Abadi
PT Sarana Meditama International
PT Alam Hijau Teduh
PT Pradani Sukses Abadi
PT Posco E&C Indonesia
PT Royal Oriental
PT Pohon Indah Makmur
PT Sandi Mitra Selaras
Total
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b. Berdasarkan Umur Piutang

b. By Aging
2016
Rp

Jatuh Tempo:
< 30 hari
30 - 60 hari
> 60 hari
Total

2015
Rp

350,949,527,554
75,022,023,486
71,828,442,457
497,799,993,497

2014
Rp

233,229,911,793
195,939,876,134
178,971,623,300
608,141,411,227

198,633,461,289
-85,138,964,065
283,772,425,354

Due:
< 30 days
30 - 60 days
> 60 days
Total

c. Berdasarkan Mata Uang
Seluruh saldo piutang usaha dalam mata uang
Rupiah.

c. By Currencies
All accounts receivable balances is in Indonesian
Rupiah.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat
bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo
piutang usaha tersebut dapat tertagih sehingga
tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai
piutang.

Management believe that there is no objective
evidence for impairment of accounts receivable
and the entire balances are collectible,
accordingly no provision for impairment is
provided.

Piutang usaha dijadikan jaminan utang bank
(Catatan 19 dan 20).

Accounts receivable is used as collateral for bank
loan (Note 19 and 20).

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak
terdapat risiko yang terkonsentrasi secara
signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Management also believes there are no
significant concentrations of risk on receivable to
third parties.

5. Piutang Retensi

5. Retention Receivables
2016
Rp

Piutang Retensi
Total

2015
Rp

196,543,417,704

130,471,623,300

75,695,317,252

Retention Receivables

196,543,417,704

130,471,623,300

75,695,317,252

Total

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

Seluruh saldo piutang retensi dalam mata uang
Rupiah.
b. Berdasarkan Pelanggan

Pihak Ketiga
PT Sinar Menara Deli
PT Synthesis Karya Pratama
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Cempaka Wenang Jaya
PT Buana Surya Makmur
PT Citra Abadi Mandiri
PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Alam Hijau Teduh
KSO Summarecon Serpong
PT Arah Sejahtera Abadi
PT Buana Pacifik Internasional
PT Duta Indah Kencana
PT Puriasri Primalestari
PT Mulia Graha Tatalestari
PT Sandi Mitra Selaras
PT Gading Selaras
PT Indofica
PT Royal Oriental

2014
Rp

All retention receivable balances is denominated
in Indonesian Rupiah.
b.By Customers

2016

2015

2014

Rp

Rp

Rp

65,293,471,846
45,416,034,735
32,896,687,113
21,721,950,353
11,897,447,651
11,289,211,084
4,086,185,831
2,604,363,115
736,152,500
214,054,135
176,277,273
151,384,829
60,197,239
------

30,084,854,003
20,349,718,388
19,798,274,465
11,149,499,479
16,760,458,681
5,731,337,885
4,086,185,831
4,559,242,147
736,152,500
214,054,135
176,277,273
-60,197,239
7,480,815,467
4,490,006,024
3,586,571,194
790,499,939
417,478,650
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-5,683,250,073
5,238,373,041
3,131,587,813
16,822,742,827
-6,230,592,907
6,559,242,147
-214,054,135
---7,480,815,467
4,490,006,024
7,063,216,807
790,499,939
417,478,650

Third Parties
PT Sinar Menara Deli
PT Synthesis Karya Pratama
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Cempaka Wenang Jaya
PT Buana Surya Makmur
PT Citra Abadi Mandiri
PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Alam Hijau Teduh
KSO Summarecon Serpong
PT Arah Sejahtera Abadi
PT Buana Pacifik Internasional
PT Duta Indah Kencana
PT Puriasri Primalestari
PT Mulia Graha Tatalestari
PT Sandi Mitra Selaras
PT Gading Selaras
PT Indofica
PT Royal Oriental
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PT Alfa Goldland Realty
PT Citra Putra Mandiri
PT Selaras Mitra Sejati
PT Sarana Meditama International
PT Posco E&C Indonesia
PT Pohon Indah Makmur
Total
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2016

2015

Rp

Rp

------196,543,417,704

2015
Rp

4,452,173,747
12,411,004,007
179,680,239,950
196,543,417,704

9,958,274,080
16,504,827,598
49,232,215,574
75,695,317,252

Due:
< 30 days
30 - 60 days
> 60 days
Total

Management believe that there is no objective
evidence for impairment of retention receivable
and the entire balances are collectible,
accordingly no provision for impairment is
provided.

6. Tagihan Bruto Pemberi Kerja Pihak Ketiga

6. Gross Amount Due from Project Owners Third Parties
2016
Rp

2015
Rp

2014
Rp

2,715,527,808,293
410,487,634,504
3,126,015,442,797

1,228,858,959,978
267,192,124,225
1,496,051,084,203

889,458,414,978
157,715,944,442
1,047,174,359,420

Construction Costs
Recognized Profit
Total Gross Amount Due from Customers

(2,530,715,780,913)
595,299,661,884

(1,128,360,649,169)
367,690,435,034

(990,289,817,899)
56,884,541,521

Billings
Total

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

Seluruh saldo tagihan bruto pemberi kerja
dalam mata uang Rupiah.

All gross amount due from customer third parties
balances is denominated in Indonesian Rupiah.

b. Berdasarkan Pelanggan

b. By Customers
2016
Rp

Pihak Ketiga
PT Citra Abadi Mandiri
PT Sinar Menara Deli
PT Synthesis Karya Pratama
PT Pilar Artha Mandiri
PT Alam Hijau Teduh
PT Mahkota Properti Indo Permata
PT Cempaka Wenang jaya
PT Duta Indah Kencana
PT Mugie Bali Indah
PT Duta Regency Karunia Metropolitan
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
Partai Hanura
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Puriasri Primalestari
KSO Summarecon Serpong
PT Buana Surya Makmur
PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Gading Selaras
PT Royal Oriental
PT Buana Pacific International
Total

PT Alfa Goldland Realty
PT Citra Putra Mandiri
PT Selaras Mitra Sejati
PT Sarana Meditama International
PT Posco E&C Indonesia
PT Pohon Indah Makmur
Total

2014
Rp

20,549,555,754
39,490,415,371
70,431,652,175
130,471,623,300

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat
bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo
piutang retensi tersebut dapat tertagih sehingga
tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai
piutang.

Penagihan
Total

5,294,500,359
2,887,604,249
1,587,794,824
1,427,791,028
330,312,416
45,454,546
75,695,317,252

c. By Aging
2016
Rp

Biaya Konstruksi
Laba yang Diakui
Total Tagihan Bruto Pemberi Kerja

Rp

------130,471,623,300

c. Berdasarkan Umur Piutang

Jatuh Tempo:
< 30 hari
30 - 60 hari
> 60 hari
Total

2014

212,783,789,224
117,719,734,323
57,045,174,289
52,423,787,267
39,371,898,450
28,555,892,142
28,534,129,110
20,273,245,903
18,716,870,990
7,375,140,186
7,000,000,000
5,500,000,000
--------595,299,661,884

2015
Rp
20,583,556,778
-196,303,338,645
-------88,671,608,729
-14,284,824,684
17,558,384,281
15,288,721,917
9,000,000,000
6,000,000,000
---367,690,435,034
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2014
Rp
----------38,349,301,600
----9,000,000,000
2,270,590,567
6,050,223,650
773,285,000
441,140,704
56,884,541,521

Third Parties
PT Citra Abadi Mandiri
PT Sinar Menara Deli
PT Synthesis Karya Pratama
PT Pilar Artha Mandiri
PT Alam Hijau Teduh
PT Mahkota Properti Indo Permata
PT Cempaka Wenang jaya
PT Duta Indah Kencana
PT Mugie Bali Indah
PT Duta Regency Karunia Metropolitan
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
Hanura Political Party
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Puriasri Primalestari
KSO Summarecon Serpong
PT Buana Surya Makmur
PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Gading Selaras
PT Royal Oriental
PT Buana Pacific International
Total
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7. Aset Keuangan Lancar Lainnya

7. Other Current Financial Assets
2016
Rp

2014
Rp

59,467,422,235

47,831,092,978

20,252,914,235

Related Parties (Note 30)

Pihak Ketiga
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Sakata Utama
PT Cipta Cahaya Semesta
PT Berkat Samudera Gemilang
Burhanudin Burmaras
Ragta Dea
PT Jaya Samudera Karunia Shipping
Azis Umar
PT Jaya Berkat Usaha
PT CC International
PT Agung Jaya Scafolding
PT Tara Putratama Mandiri
PT Toba Jaya
PT Mahkota Properti Indo Permata
Hasanudin Tisi
KSO Totalindo - Dekama
PT Duta Esa Vins
Sub Total

128,172,249,706
54,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
6,500,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
680,199,890
500,000,000
-----228,852,449,596

48,101,889,379
26,312,591,102
15,000,000,000
10,000,000,000
--4,000,000,000
-1,000,000,000
-680,199,890
-53,457,291,808
20,000,000,000
150,000,000
--178,701,972,179

------4,000,000,000
---500,000,000
----5,505,670,743
1,500,000,000
11,505,670,743

Third Parties
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Sakata Utama
PT Cipta Cahaya Semesta
PT Berkat Samudera Gemilang
Burhanudin Burmaras
Ragta Dea
PT Jaya Samudera Karunia Shipping
Azis Umar
PT Jaya Berkat Usaha
PT CC International
PT Agung Jaya Scafolding
PT Tara Putratama Mandiri
PT Toba Jaya
PT Mahkota Properti Indo Permata
Hasanudin Tisi
KSO Totalindo - Dekama
PT Duta Esa Vins
Sub Total

Total

288,319,871,831

226,533,065,157

31,758,584,978

Total

Pihak Berelasi (Catatan 30)

8.

2015
Rp

Aset keuangan lancar lainnya merupakan
piutang lain-lain selain piutang usaha.

Other current financial assets is other receivables
other than trade receivables.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat
bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo
aset keuangan lancar lainnya tersebut dapat
tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan
penurunan nilai piutang.

Management believe that there is no objective
evidence for impairment of other current financial
assets and the entire balances are collectible,
accordingly no provision for impairment is
provided.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak
terdapat risiko yang terkonsentrasi secara
signifikan atas aset keuangan tersebut.

Management also believes there are no
significant concentrations of risk on receivable to
third parties.

Persediaan

8. Inventories

Merupakan persediaan bahan baku konstruksi
sebesar Rp30,284,756,180, Rp48,820,426,436
dan Rp20,622,776,539 masing-masing pada
31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Represents the inventory of construction
materials amounted to Rp30,284,756,180,
Rp48,820,426,436 and Rp20,622,776,539 as of
December 31, 2016, 2015, and 2014,
respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan
2014, seluruh persediaan belum diasuransikan.

As of December 31, 2016, 2015, and 2014, all
inventories have not been insured.

Persediaan Perusahaan tidak
dijadikan jaminan utang Bank.

Inventories are not used as collateral for bank
loan.

ada

yang
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Uang Muka

9. Advances
2016
Rp

Uang Muka - Pihak Ketiga
Pembelian Besi - Interworld Steel Mills
Pembelian Aset Tetap
Total

96,099,497,323
7,889,621,800
6,500,000,000
110,489,119,123

2015
Rp

2014
Rp

749,361,923,550
16,435,000,000
-765,796,923,550

Uang muka pihak ketiga diberikan kepada
subkontraktor, pemasok dan mandor borong
yang bekerja pada proyek yang dilaksanakan
oleh Perusahaan. Penyelesaian uang muka
akan diperhitungkan dengan termin yang akan
dibayarkan
kepada
pihak
ketiga
yang
bersangkutan.

10. Properti Investasi

370,577,778,564
16,435,000,000
-387,012,778,564

Advances - Third Parties
Purchase of Iron - Interworld Steel Mills
Purchase of Fixed Asset
Total

Advances to third parties are given to
subcontractors, suppliers and foremen who
worked on the Company’s projects. The
settlement of advance will be offset by the invoice
that will be paid to third parties concerned.

10. Investment Properties

Akun ini merupakan aset berupa tanah masingmasing seluas 2.768 m² yang berlokasi di
Kecamatan Ciracas dan Jakarta Timur, DKI
Jakarta, tanah seluas 944 m² yang berlokasi di
Desa
Sariharjo,
Kecamatan
Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Propinsi D.I Yogyakarta.
Aset ini merupakan tanah kosong yang tidak
digunakan. Harga perolehan masing-masing
tanah adalah sebesar Rp8.424.408.475 dan
Rp7.300.000.000.

This account represents land of 2,768 sqm
located on Kecamatan Ciracas, Kotamadya
Jakarta Timur, DKI Jakarta and land of 944 sqm
located on Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Province of D.I Yogyakarta.
These properties are vacant land that is not used.
The acquisition cost of each land is amounted to
Rp8,424,408,475
and
Rp7,300,000,000,
respectively.

Perusahaan menggunakan harga perolehan
dalam mencatat nilai properti investasi. Nilai
wajar kedua tanah tersebut di atas berdasarkan
laporan penilai independen KJPP Ruky,
Safrudin & Rekan No. RSR-K/SK/100217.01
tanggal 10 Februari 2017, dengan nilai wajar
pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar
Rp15.873.970.000 dan Rp7.275.180.000.

The Company uses the acquisition cost to
recognized the value of investment property. The
fair value of the above-mentioned land on
October 31, 2016 based on an independent
appraisal report of KJPP Ruky, Safrudin & Rekan
No. RSR-K/SK/100217.01 dated February 10,
2017 is amounted to Rp15,873,970,000 and
Rp7,275,180,000, respectively.

Metodologi penilaian yang digunakan adalah
Pendekatan Perbandingan Data Pasar. Konsep
dasar dari metode penilaian ini adalah pada
prinsip penawaran dan permintaan, yaitu
keseimbangan
antara
penawaran
dan
permintaan serta prinsip substitusi, yaitu
adanya kecenderungan minat yang tinggi pada
properti yang ditawarkan lebih murah
dibandingkan properti sejenis yang lebih mahal.
Dengan metode ini, penilaian atas suatu
properti dilakukan dengan membandingkan
secara langsung dengan properti lain yang
sejenis yang terdapat di pasar.

Valuation method used is Market Data
Comparison Approach. The basic concept of this
assessment method is the principle of supply and
demand, that is equalibirium of supply and
demand as well as the substitution principle, ie
the tendency that interest on cheaper property is
higher than similar property quoted with more
expensive price. Under this method, the
assessment of a property is conducted by
comparing directly with other similar properties at
the market.

193

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(In Full Rupiah)

11. Aset Tetap

Harga Perolehan
Pemilikan Langsung
Tanah
Bangunan
Peralatan Proyek
Inventaris Kantor
Kendaraan Bermotor
Total
Akumulasi Penyusutan
Pemilikan Langsung
Bangunan
Peralatan Proyek
Inventaris Kantor
Kendaraan Bermotor
Total
Nilai Buku

Harga Perolehan
Pemilikan Langsung
Tanah
Bangunan
Peralatan Proyek
Inventaris Kantor
Kendaraan Bermotor
Total
Akumulasi Penyusutan
Pemilikan Langsung
Bangunan
Peralatan Proyek
Inventaris Kantor
Kendaraan Bermotor
Total
Nilai Buku

Harga Perolehan
Pemilikan Langsung
Tanah
Bangunan
Peralatan Proyek
Inventaris Kantor
Kendaraan Bermotor
Total
Akumulasi Penyusutan
Pemilikan Langsung
Bangunan
Peralatan Proyek
Inventaris Kantor
Kendaraan Bermotor
Total
Nilai Buku

11. Fixed Assets
Saldo Awal/
Beginning

Penambahan/
Addition

2016
Pengurangan/
Deduction

Reklasifikasi/
Reclassification

Saldo Akhir/
Ending

Balance
Rp

Rp

Rp

Rp

Balance
Rp

9,684,430,241
16,791,110,872
281,739,168,740
1,337,803,150
22,554,261,620
332,106,774,623

1,749,194,518
18,526,891,893
879,747,212
9,970,727,556
31,126,561,179
300,980,213,444

30,562,500,001
24,801,644,121
67,538,978,235
39,550,000
1,175,000,000
124,117,672,357

----1,449,818,182
1,449,818,182

1,902,123,378
16,318,369,209
124,945,833
2,946,281,561
21,291,719,981

------

---286,943,182
286,943,182

------

40,246,930,242
41,592,754,993
349,278,146,975
1,377,353,150
22,279,443,438
454,774,628,798

Acquisition Cost
Direct Ownership
Land
Buildings
Project Equipments
Office Equipments
Vehicles
Total

3,651,317,896
34,845,261,102
1,004,693,045
12,630,065,935
52,131,337,978
402,643,290,820

Accumulated Depreciation
Direct Ownership
Buildings
Project Equipments
Office Equipments
Vehicles
Total
Book Value

Saldo Awal/
Beginning

Penambahan/
Addition

2015
Pengurangan/
Deduction

Reklasifikasi/
Reclassification

Saldo Akhir/
Ending

Balance
Rp

Rp

Rp

Rp

Balance
Rp

9,684,430,241
10,040,948,371
142,170,428,531
872,071,150
14,402,568,866
177,170,447,159

1,219,021,422
8,652,572,230
832,222,629
8,589,252,939
19,293,069,220
157,877,377,939

-6,750,162,501
139,568,740,209
465,732,000
8,151,692,754
154,936,327,464

-------

530,173,096
9,874,319,663
47,524,583
1,381,474,617
11,833,491,959

-------

------

------

9,684,430,241
16,791,110,872
281,739,168,740
1,337,803,150
22,554,261,620
332,106,774,623

Acquisition Cost
Direct Ownership
Land
Buildings
Project Equipments
Office Equipments
Vehicles
Total

1,749,194,518
18,526,891,893
879,747,212
9,970,727,556
31,126,561,179
300,980,213,444

Accumulated Depreciation
Direct Ownership
Buildings
Project Equipments
Office Equipments
Vehicles
Total
Book Value

Saldo Awal/
Beginning

Penambahan/
Addition

2014
Pengurangan/
Deduction

Reklasifikasi/
Reclassification

Saldo Akhir/
Ending

Balance
Rp

Rp

Rp

Rp

Balance
Rp

9,684,430,241
10,040,948,371
41,602,503,573
872,071,150
10,911,966,416
73,111,919,751

716,974,003
4,794,559,389
794,596,171
6,776,863,511
13,082,993,074
60,028,926,677

--100,567,924,958
-3,490,602,450
104,058,527,408

-------

502,047,419
4,261,346,959
37,626,458
1,409,055,310
6,210,076,146

------

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang
berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
dialokasikan sebagai berikut :
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-------

------

9,684,430,241
10,040,948,371
142,170,428,531
872,071,150
14,402,568,866
177,170,447,159

Acquisition Cost
Direct Ownership
Land
Buildings
Project Equipments
Office Equipments
Vehicles
Total

1,219,021,422
9,055,906,348
832,222,629
8,185,918,821
19,293,069,220
157,877,377,939

Accumulated Depreciation
Direct Ownership
Buildings
Project Equipments
Office Equipments
Vehicles
Total
Book Value

Depreciation expense for the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014 is allocated
as follows :
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2016
Rp
Beban Pokok Pendapatan
Beban Umum dan Administrasi
(Catatan 28)
Total

2015
Rp

16,318,369,209

9,874,319,663

4,261,346,959

4,973,350,772
21,291,719,981

1,959,172,296
11,833,491,959

1,948,729,187
6,210,076,146

Penjualan aset tetap untuk tahun-tahun yang
berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
sebagai berikut:
2016
Rp
Harga Jual
Nilai Tercatat
Laba Penjualan (Catatan 29)

2014
Rp
Cost of Revenue
General and Administrative
Expenses (Note 28)
Total

Assets disposal for the years ended December
31, 2016, 2015 and 2014 as follow:
2015
Rp

2014
Rp

1,241,736,000
1,162,875,000
78,861,000

----

----

Proceeds
Carrying Value
Gain on Disposal (Note 29)

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014, aset tetap telah diasuransikan terhadap
risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan
jumlah pertanggungan masing-masing sebesar
Rp145.720.266.251, Rp141.015.642.200 dan
Rp123.375.632.200.

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, fixed
assets were insured against fire and other risks
with a total coverage of Rp145,720,266,251,
Rp141,015,642,200,
and Rp123,375,632,200,
respectively.

Manajemen
berpendapat
bahwa
jumlah
pertanggungan tersebut cukup untuk menutup
kemungkinan kerugian atas aset yang
dipertanggungkan.

Management believes that the insurance
coverage is adequate to cover possible losses on
the assets insured.

Aset tetap dijadikan
(Catatan 19 dan 20).

bank

Fixed assets is used as collateral for bank loan
(Note 19 and 20).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat
indikasi penurunan nilai aset tetap pada
31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

Management believes that there is no indication
of impairment of fixed assets as of December 31,
2016, 2015 and 2014.

jaminan

utang

12. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya
2016
Rp

12. Other Non-Current Financial Assets
2015
Rp

2014
Rp

Deposito Berjangka yang dibatasi
Penggunaanya
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Panin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk
Sub Total

51,500,000,000
37,212,250,000
32,000,000,000
30,600,000,000
25,000,000,000
-176,312,250,000

15,000,000,000
30,012,250,000
12,000,000,000
--18,600,000,000
75,612,250,000

30,000,000,000
20,012,250,000
---35,000,000,000
85,012,250,000

Restricted Time Deposit
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Panin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk
Sub Total

Rekening Bank yang dibatasi
Penggunaanya
PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub Total

20,547,299,680
18,506,000,000
9,965,095,406
562,684,254
57,176,060
49,638,255,400

13,382,040,796
1,000,000
804,249,865
9,621,230,871
57,361,060
23,865,882,592

---3,046,962,567
57,577,060
3,104,539,627

Restricted Current Account in Bank
PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub Total

Cash Collateral Asuransi Sinar Mas
Total

4,103,339,520

4,103,339,520

905,089,520

Cash Collateral Asuransi Sinar Mas

230,053,844,920

103,581,472,112

89,021,879,147

Total
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Rekening
bank
yang
dibatasi
penggunaaanya
Seluruh
rekening
bank
yang
dibatasi
penggunaannya merupakan rekening escrow
dalam mata uang Rupiah yang dibatasi
penggunaannya oleh masing-masing bank
dalam rangka jaminan atas utang bank (Catatan
19 dan 20).

Restricted current account in banks

Deposito
berjangka
yang
dibatasi
penggunaannya
yang
dibatasi
Deposito
berjangka
Penggunaannya merupakan deposito yang
dijaminkan dalam rangka penyediaan fasilitas
kredit bank.

Restricted time deposits

Cash collateral Asuransi Sinar Mas
Akun ini merupakan setoran tunai yang
digunakan sebagai jaminan atas uang muka
dan pelaksanaan proyek.

Cash collateral Asuransi Sinar Mas
This account represent cash which are used as
collacteral for advance and performance bond.

All restricted bank accounts are escrow
accounts denominated in Rupiah currency,
which are restricted by each banks related to
guarantee for bank loan (Notes 19 and 20).

Restricted time deposits are time deposits
guaranted regarding to bank loan facilities.

13. Utang Usaha

13. Accounts Payable
2016
Rp

Pihak Ketiga
PT Karsa Primapermata Nusa
PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills
PT Adhimix Precast Ind
PT Toyogiri Iron Steel
PT Sakata Utama
PT Pionir Beton Industri
PT Bilah Baja Makmur Abadi
PT Pakubumi Semesta
PT SCG Readymix Indonesia
PT Motive Mulia
PT Interworld Steel Mills
PT Eka Sinar Abadi
PT Auto Claved Lightwight Concrete
PT Ispat Panca Putera
PT Tobamix Ferrumindo
PT Bona Terang
PT Dura Indonesia
PT Pilar Tata Pratama
PT Seijin Lestari Furniture
PT Panen Perdana Manunggal
PT Tabgha Multi Pratama
PT Kokoh Inti Arebama
PT Multistran Engineering
PT Citra Abadi Mandiri
PT Pancawira Bangun Pratama
PT Saeti Concretindo
PT Freyssinet Total Technology
PT Merak Jaya Beton
PT Mulia Adikarya Industri
PT Dwitama Prima Sakti
PT Griyaton Indonesia
PT The Master Steel Manufactory
PT Uzin Utz Indonesia
PT Dayacipta Anekareksa
PT Duta Indah Perkasa
PT Anugerah Mortal Abadi
PT Growth Sumatera Industry
PT Gipsindo Grahatama
Lain-lain
(masing-masing di bawah Rp1 milyar)
Total

2015
Rp

2014
Rp

25,255,854,250
17,118,076,269
10,311,082,925
10,030,458,616
9,197,711,385
7,994,670,264
7,116,300,661
6,765,234,220
6,351,889,240
6,272,548,077
5,997,008,437
5,286,373,625
3,924,722,252
3,671,378,447
3,524,178,920
3,222,130,166
2,927,005,305
2,569,040,100
2,214,476,240
2,165,205,928
1,981,445,700
1,969,698,481
1,731,287,661
1,682,591,999
1,526,036,047
1,508,696,200
1,325,161,559

176,627,000
-1,424,442,250
-19,002,762,007
--4,853,013,406
---1,415,199,740
21,752,500
-681,208,000
---667,656,000
723,879,102
161,338,635
33,717,895
66,023,289
---27,108,345

-8,994,986,841
968,686,000
-10,180,568,355
406,573,700
-----1,402,488,810
--5,213,763,500
------163,320,082
--472,538,205
---

1,284,530,000
1,219,376,153
1,100,658,205
1,054,724,408
1,037,547,885
905,604,430
735,291,502
296,664,484
112,602,400
---

2,531,161,500
-1,357,500,535
590,123,645
-4,978,827,580
1,797,259,355
1,015,668,317
1,001,277,200
1,614,479,538
1,006,007,077

--819,358,973
463,606,288
-882,887,225
------

19,728,889,682
181,116,152,123

31,178,436,781
76,325,469,697

10,483,885,456
40,452,663,435
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Third Parties
PT Karsa Primapermata Nusa
PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills
PT Adhimix Precast Ind
PT Toyogiri Iron Steel
PT Sakata Utama
PT Pionir Beton Industri
PT Bilah Baja Makmur Abadi
PT Pakubumi Semesta
PT SCG Readymix Indonesia
PT Motive Mulia
PT Interworld Steel Mills
PT Eka Sinar Abadi
PT Auto Claved Lightwight Concrete
PT Ispat Panca Putera
PT Tobamix Ferrumindo
PT Bona Terang
PT Dura Indonesia
PT Pilar Tata Pratama
PT Seijin Lestari Furniture
PT Panen Perdana Manunggal
PT Tabgha Multi Pratama
PT Kokoh Inti Arebama
PT Multistran Engineering
PT Citra Abadi Mandiri
PT Pancawira Bangun Pratama
PT Saeti Concretindo
PT Freyssinet Total Technology
PT Merak Jaya Beton
PT Mulia Adikarya Industri
PT Dwitama Prima Sakti
PT Griyaton Indonesia
PT The Master Steel Manufactory
PT Uzin Utz Indonesia
PT Dayacipta Anekareksa
PT Duta Indah Perkasa
PT Anugerah Mortal Abadi
PT Growth Sumatera Industry
PT Gipsindo Grahatama
Others
(each below Rp1 billion)
Total
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Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang
Rupiah.

All accounts payable balances is in Indonesian
Rupiah.

Utang usaha kepada PT Karsa Primapermata
Nusa merupakan utang atas pengadaan beton
pada proyek Podomoro City Medan.

Account payable to PT Karsa Primapermata
Nusa represents payable for procurement of
concrete on the the Podomoro City Medan
project.

14. Utang Bruto Pemberi Kerja - Pihak Ketiga

14. Gross Amount Due to Project Owners Third Parties

2016
Rp

2015
Rp

2014
Rp

Pihak Ketiga
JO Lotte-Totalindo
KSO Summarecon Serpong
PT Arga Kencana Properti
PT Selaras Mitra Sejati
PT Sinar Menara Deli
PT Alam Hijau Teduh
PT Cempaka Wenang Jaya
PT Mugie Bali Indah
PT. Nusa Kirana Real Estate
JO SSangYong - Totalindo
PT Synthesis Karya Pratama

29,260,932,600
11,611,043,863
8,712,590,812
1,185,493,814
--------

---80,000,000,000
277,063,224,932
115,932,139,986
57,933,000,300
4,790,739,742
----

-----35,435,214,854
9,793,834,306
-36,103,549,668
11,432,087,004
3,974,462,816

Third Parties
JO Lotte-Totalindo
KSO Summarecon Serpong
PT Arga Kencana Properti
PT Selaras Mitra Sejati
PT Sinar Menara Deli
PT Alam Hijau Teduh
PT Cempaka Wenang Jaya
PT Mugie Bali Indah
PT. Nusa Kirana Real Estate
JO SSangYong - Totalindo
PT Synthesis Karya Pratama

Total

50,770,061,089

535,719,104,960

96,739,148,648

Total

Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang
Rupiah.

All accounts payable balances are in Indonesian
Rupiah.

15. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

15. Other Short-Term Financial Liabilities

2016
Rp
Pihak Ketiga
Aluma System Concrete Construction LLC
JO Lotte - Totalindo
Joni Hasjim
PT Cempaka Wenang Jaya
PT Synthesis Karya Pratama
PT Toba Jaya Sentosa
Total

2015
Rp

24,409,908,790
-----24,409,908,790

2014
Rp

28,364,605,040
46,390,742,897
41,778,475,979
30,000,000,000
1,000,000,000
-147,533,823,916

-----77,149,708,192
77,149,708,192

Third Parties
Aluma System Concrete Construction LLC
JO Lotte - Totalindo
Joni Hasjim
PT Cempaka Wenang Jaya
PT Synthesis Karya Pratama
PT Toba Jaya Sentosa
Total

Utang kepada Aluma System Concrete
Construction LLC merupakan utang atas
pembelian aset aluma.

Payable
to
Aluma
System
Concrete
Construction LLC is a payable due to the asset
purchase of aluma.

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya
merupakan utang lain-lain selain utang kepada
pemasok yang terkait dengan pekerjaan proyek.

Other short-term financial liabilities are other
payables to suppliers other than debt related to
operasional project.

16. Beban Akrual

16. Accrued Expenses

Akun ini merupakan akrual biaya jasa konstruksi
yang merupakan beban terutang dalam
pelaksanaan proyek konstruksi yang telah
menjadi kewajiban, namun belum jatuh tempo.

This account consists of accrued expenses on
construction services which represent accrual of
construction cost for the projects which are not
yet due.

Beban akrual sebesar Rp383.880.768.399,
Rp269.909.572.743 dan Rp248.585.478.311
masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Accrued
expenses
amounted
to
Rp383,880,768,399, Rp269,909,572,743 and
Rp248,585,478,311
for the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014.
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17. Uang Muka Pelanggan

17. Advance from Customers
2016
Rp

Pihak Ketiga
PT Citra Abadi Mandiri
PT Selaras Mitra Sejati
PT Cempaka Wenang Jaya
PT Duta Regency Karunia
PT Synthesis Karya Pratama
PT Duta Indah Kencana
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Sinar Menara Deli
KSO Summarecon Serpong
PT Mugie Bali Indah
PT Puriasri Primalestari
PT Alam Hijau Teduh
Total

2015
Rp

2014
Rp

65,959,919,235
50,000,000,000
36,842,146,706
34,000,000,000
21,637,286,957
13,213,530,343
-------

84,992,543,402
50,000,000,000
75,742,150,563
-48,851,776,100
-57,970,836,364
136,632,560,816
82,680,396,926
35,863,636,364
5,114,585,849
--

--99,795,885,560
-81,657,945,703
-45,000,000,000
105,565,944,779
---12,396,671,473

Third Parties
PT Citra Abadi Mandiri
PT Selaras Mitra Sejati
PT Cempaka Wenang Jaya
PT Duta Regency Karunia
PT Synthesis Karya Pratama
PT Duta Indah Kencana
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Sinar Menara Deli
KSO Summarecon Serpong
PT Mugie Bali Indah
PT Puriasri Primalestari
PT Alam Hijau Teduh

221,652,883,241

577,848,486,384

344,416,447,515

Total

Akun ini merupakan uang muka yang diterima
dari pemberi kerja yang secara berkala akan
diperhitungkan dengan tagihan termin.

This account represents advances received from
the project owner that will be offsetted by periodic
billing.

18. Utang Pembiayaan Konsumen

18. Consumer Financing Payable

Rincian
utang
pembiayaan
konsumen
berdasarkan perusahaan pembiayaan adalah
sebagai berikut:

Details of consumer financing payable based on
finance companies are as follows:

2016
Rp
PT Mandiri Finance
PT BCA Finance
PT Bank Sahabat Sampoerna
Total Pembiayaan Konsumen
Dikurangi:
Jangka Pendek - Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Panjang

2015
Rp

1,029,729,420
221,831,448
318,409,132
1,569,970,000

1,502,436,570
308,326,244
4,356,561,839
6,167,324,653

--10,045,975,452
10,045,975,452

736,188,000
833,782,000

4,456,042,800
1,711,281,853

4,305,418,800
5,740,556,652

Rincian utang sewa pembiayaan berdasarkan
periode jatuh tempo adalah sebagai berikut:

PT Mandiri Finance
PT BCA Finance
PT Bank Sahabat Sampoerna
Total Consumer Financing
Less:
Current Portion - Mature within in One Year
Long Term Consumer Financing Payable

Details of obligation under finance lease based
on the maturity period is as follows:

2016
Rp
Pembayaran yang Jatuh Tempo pada Tahun
2015
2016
2017
2018
Total Pembayaran Pembiayaan Konsumen
Dikurangi: Bagian Bunga
Jumlah Liabilitas Sewa
Bagian yang Jatuh Tempo
dalam Waktu Satu Tahun
Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang

2014
Rp

2015
Rp

2014
Rp

--1,096,924,332
662,287,000
1,759,211,332
(189,241,332)
1,569,970,000

-5,310,556,357
1,096,924,332
662,287,000
7,069,767,689
(902,443,036)
6,167,324,653

6,396,294,390
5,018,149,922
435,139,480
-11,849,583,792
(1,803,608,340)
10,045,975,452

736,188,000
833,782,000

4,456,042,800
1,711,281,853

4,305,418,800
5,740,556,652
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19. Dana Syirkah Temporer

19. Temporary Syirkah Funds
2016
Rp

Dana Syirkah Temporer
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Total
Dikurangi : Bagian Jangka Pendek
Bagian Jangka Panjang

2015
Rp

310,745,000,000
89,000,000,000
149,820,000,000
549,565,000,000
419,776,000,000
129,789,000,000

265,327,000,000
69,850,769,231
1,290,000,000
336,467,769,231
182,026,769,231
154,441,000,000

2014
Rp
278,710,416,002
--278,710,416,002
225,317,563,577
53,392,852,425

Temporary Syirkah Funds
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Total
Less : Short Term Portion
Long Term Portion

a. BNI Syariah
Berdasarkan surat No. BNISy/CSD/062/R
tanggal 4 Maret 2015 dan akta No. 42 tanggal 9
Maret 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas
sebagai berikut:
Plafond Line Facility
Fasilitas Kredit:
Jenis Akad
:
Musyarakah
Plafon
:
Rp100.000.000.000
Nisbah Bagi:
97,43%.
Hasil
Jangka Waktu :
48 bulan
Tujuan
:
Modal Kerja Proyek

a. BNI Syariah
based on letter No. BNISy/CSD/062/R dated
March 4, 2015 and deed No. 42 dated March 9,
2015, the Company received a facilities as follow:

Berdasarkan surat No. BNISy/CRD/344/R
tanggal 6 September 2016 terkait addendum
perjanjian, nilai fasilitas meningkat menjadi
Rp150.000.000.000.

Based on letter No. BNISy/CRD/344/R dated
September 6, 2016 related addendum of an
agreement, the facility increase become
Rp150,000,000,000.

Jaminan dan pembatasan atas fasilitas kredit
adalah jaminan kas berupa deposito sebesar
Rp32.000.000.000, piutang usaha senilai
Rp300.000.000.000 dan personal guarantee
dari Donald Sihombing.

Warranties and covenants of the
were cash collateral of deposit
Rp32,000,000,000, trade receivable
Rp300,000,000,000 and personal
Donald Sihombing.

Tanpa persetujuan tertulis dari BNI Syariah,
Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:
x Membuka jenis usaha baru selain usaha yang
sudah ada;
x Mengubah bentuk atas status hukum
Perusahaan;
x Mengadakan pengabungan usaha (merger)
atau konsolidasi dengan perusahaan lain
selain grup usaha;
x Melakukan investasi, penyertaan modal
dan/atau pengambilalihan perusahaan lain
dengan
skema
apapun,
terkecuali
pengelolaan surat berharga yang berkaitan
dengan pengelolaan kas;
x Mengijinkan pihak lain untuk menggunakan
Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain
selain grup usaha;
x Melakukan transaksi dan/atau investasi pada
pasar keuangan derivative.

Without written permission from BNI Syariah, the
Company is not allowed to:
x Opening new type of business other than
existing;
x Changes lthe Company’s legal status

Credit Facility
Type of agreement
Maximum Limit
Nisbah Sharing

: Plafond Line Facility
: Musyarakah
: Rp100,000,000,000
: 97.43%.

Period
Purpose

: 48 months
: Project Working Capital

credit facility
amounted to
amounted to
guarantee of

x Perform merger or consolidation with other
company outside group;
x Perform investment, share capital and/or
acquisition other company in any forms, except
management of securities related to cash
management;
x Permitting other parties to use Company for
other parties’ business other;
x Perform transaction and/or invest on financial
market securities.

199

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh)

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(In Full Rupiah)

Nilai
terutang
pada
tanggal
31 Desember 2016, 2015, dan 2014 adalah
masing-masing sebesar Rp89.000.000.000,
Rp69.850.769.231, dan nihil.

The outstanding balances as of December 31,
2016, 2015, and 2014 are amounted to
Rp89,000,000,000, Rp69,850,769,231, and nil.

b. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Muamalat)
Berdasarkan akta No. 18 tanggal 26 Maret
2013, Perusahaan menandatangani perjanjian
Line Facility Al Musyarakah dengan fasilitas
sebagai berikut:

b. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Muamalat)
Based on deed No. 18 dated March 26, 2013, the
Company signed a Line Facility Al Musyarakah
agreement with a facilities as follows:

Line Facility Al Musyarakah
Plafon
: Rp130.000.000.000
Nisbah Bagi: 98,48%.
Hasil
Jangka Waktu : 60 bulan
Tujuan
: Modal Kerja Proyek

Line Facility Al Musyarakah
Maximum Limit
: Rp130,000,000,000
Nisbah Sharing
: 98.48%.
Period
Purpose

: 60 months
: Project Working Capital

Berdasarkan akta No. 90 tanggal 25 Mei 2015,
Perusahaan menandatangani perjanjian Line
Facility Al Musyarakah dengan fasilitas sebagai
berikut:

Based on deed No. 90 dated May 25, 2015, the
Company signed a Line Facility Al Musyarakah
agreement with a facilities as follows:

Line Facility Al Musyarakah
Plafon
: Rp130.000.000.000
Nisbah Bagi: 98,48%.
Hasil
Jangka Waktu : 60 bulan
Tujuan
: Modal Kerja Proyek

Line Facility Al Musyarakah
Maximum Limit
: Rp130,000,000,000
Nisbah Sharing
: 98.48%.

Berdasarkan akta No. 91 tanggal 25 Mei 2015,
Perusahaan menandatangani perjanjian Line
Facility
Al-Kafalah
dimana
Perusahaan
memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Based on notary certificate of Facility Al-Kafalah
No. 91 dated May 25, 2015, the Bank Muamalat
has signed Corporate Facility Agreement which
The Company obtained corporate facility as
follows:

Line Facility Al Kafalah
Plafon
: Rp130.000.000.000
Jangka Waktu : 60 bulan
Tujuan
: Pembukaan Bank Garansi dan
L/C

Line Facility Al Kafalah
Maximum Limit
: Rp130,000,000,000
Period
: 60 months
Purpose
: Opening
of
Bank
Guarantees and L / C

Berdasarkan akta No. 93 tanggal 25 Mei 2015,
Perusahaan menandatangani perjanjian Line
Facility Al Musyarakah dengan fasilitas sebagai
berikut:

Based on deed No. 93 dated May 25, 2015, the
Company signed a Line Facility Al Musyarakah
agreement with a facilities as follows:

Line Facility Al Musyarakah
Plafon
: Rp70.000.000.000
Nisbah Bagi: 98,48%.
Hasil
Jangka Waktu : 60 bulan
Tujuan
: Modal Kerja Proyek

Line Facility Al Musyarakah
Maximum Limit
: Rp70,000,000,000
Nisbah Sharing
: 98.48%.

Period
Purpose

Period
Purpose
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Berdasarkan akta No. 94 tanggal 25 Mei 2015,
Perusahaan menandatangani perjanjian Line
Facility Al Musyarakah dengan fasilitas sebagai
berikut:

Based on deed No. 94 dated May 25, 2015, the
Company signed a Line Facility Al Musyarakah
agreement with a facilities as follows:

Line Facility Al Musyarakah
Plafon
: Rp60.000.000.000
Nisbah Bagi: 98,48%.
Hasil
Jangka Waktu : 60 bulan
Tujuan
: Modal Kerja Proyek

Line Facility Al Musyarakah
Maximum Limit
: Rp60,000,000,000
Nisbah Sharing
: 98.48%.

Berdasarkan akta No. 95 tanggal 25 Mei 2015,
Perusahaan menandatangani perjanjian Line
Facility
Al-Kafalah
dimana
Perusahaan
memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Based on notary certificate of Facility Al-Kafalah
No. 95 dated May 25, 2015, the Bank Muamalat
has signed Corporate Facility Agreement which
The Company obtained corporate facility as
follows:

Line Facility Al Kafalah (Bank Garansi)
Plafon
: Rp130.000.000.000
Jangka Waktu : 60 bulan
Tujuan
: Pembukaan Bank Garansi dan
L/C

Line Facility Al Kafalah (Bank Guarantee)
Maximum Limit
: Rp130,000,000,000
Period
: 60 months
Purpose
: Opening
of
Bank
Guarantees and L / C

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:
x Cash Collateral berupa deposito senilai
Rp20.012.250.000 (Catatan 12);
x Cash Collateral berupa deposito senilai
Rp10.000.000.000 (Catatan 12);
x Cash Collateral berupa deposito senilai
Rp7.200.000.000 (Catatan 12);
x Tanah dan bangunan di Jl. Tebet Timur
Raya No. 37, Kelurahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta, luas tanah :
975 m², luas bangunan : 2.329 m² atas
dasar bukti kepemilikan berupa SHGB
Nomor 3577 atas nama Perusahaan
(Catatan 11).
x Aluma System dan Tower Crane (heavy
equipment) (Catatan 11);
x Fidusia Tagihan Pembayaran Proyek yang
dibiayai
minimum
senilai
Rp450.000.000.000.
x Fidusia Tagihan Pembayaran Proyek yang
dibiayai
minimum
senilai
Rp300.000.000.000.
x Personal
Guarantee
Bapak
Donald
Sihombing (Direktur Utama Perusahaan)

These loans facility are secured by:
x Cash Collateral in the form of deposits worth
Rp20,012,250,000 (Note 12);
x Cash Collateral in the form of deposits worth
Rp10,000,000,000 (Note 12);
x Cash Collateral in the form of deposits worth
Rp. 7,200,000,000 (Note 12);
x Land and buildings on Jl. Tebet Timur Raya
No. 37, Tebet Timur Village, Tebet, South
Jakarta, DKI Jakarta, land size: 975 sqm,
building area: 2,329 sqm with ownership
document of HGB No. 3577 register under
the Company’s name (Note 11).

Tanpa persetujuan tertulis dari Muamalat,
Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:
x Menerima pembiayaan uang atau fasilitas
keuangan, fasilitas leasing berupa apapun
juga
atau untuk mengikat diri sebagai
penjamin untuk menjamin utang orang/pihak

Without written permission from Muamalat, the
Company is not allowed to:
x Received loan or finance facilities, leasing in
any forms or to bind as guarantor to
guarantee other parties’ payable (except
trade payable related to daily operational);

Period
Purpose
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x
x

: 60 months
: Project Working Capital

Aluma Systems and Tower Crane (heavy
equipment) (Note 11);
Fiduciary Claims on funded project worth at
minimum of Rp450,000,000,000.

x

Fiduciary Claims on funded project worth at
minimum of Rp300,000,000,000.

x

Personal Guarantee Mr. Donald Sihombing
(President Director of The Company)
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lain (kecuali utang dagang yang dibuat
dalam rangka menjalankan usaha seharihari);
Menjual,
menyewakan,
mentransfer,
memindahkan hak dan/atau kepentingan,
menghapuskan sebagian besar atau seluruh
harta kekayaan Perusahaan dan/atau
penjamin atau menjaminkan/mengagunkan
barang-barang bergerak maupun tidak
bergerak
milik
Perusahaan
dan/atau
penjamin dengan cara bagaimanapun juga
dan kepada orang/pihak siapapun juga
(kecuali menjual dalam rangka menjalankan
sifat usaha yang normal);
Melakukan pembayaran atau pembayaran
kembali atas semua pembiayaan kepada
pihak ketiga siapapun selain pembayaran
normal karena sifat usaha Perusahaan;
Melakukan
investasi
lainnya
atau
menjalankan kegiatan usaha yang tidak
mempunyai hubungan dengan usaha yang
sedang dijalankan atau perubahan usaha
yang dapat mempengaruhi pengembalian
pembiayaan;
Mengajukan permohonan untuk dinyatakan
pailit
oleh
pengadilan
niaga
atau
mengajukan
permohonan
penundaan
pembayaran utang;
Melakukan perubahan susunan pengurus
dan susunan pemegang saham dan/atau
penjamin;
Melakukan penggabungan usaha (merger),
peleburan
usaha
(konsolidasi)
dan
pengambilalihan (akuisisi) saham-saham
dalam badan usaha lain;
Melakukan pembubaran atau likuidasi
berdasarkan keputusan
Rapat Umum
Pemegang Saham;
Mengubah struktur permodalan perusahaan
dan/atau
penjamin,
kecuali
untuk
peningkatan modal yang berasal dari laba
yang ditahan atau pengeluaran saham baru
atau setoran dari pemegang saham;
Mengubah anggaran dasar Perusahaan,
terutama struktur permodalan, susunan
pengurus
dan
pemegang
saham
Perusahaan, serta susunan direksi dan
komisaris;
Menarik kembali modal yang telah disetor;
Melakukan penjualan, menjaminkan dan
mentransfer sebagian atau seluruh aset
perusahaan kecuali dalam hal transaksi
bisnis yang normal/wajar, aset yang menjadi
barang dagangan dan bukan merupakan
jaminan kepada bank;
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x

Sale, rent, transfer of rights and/or interest,
eliminate part or all the Company’s asset
and/or guarantor, or guarantee/mortgage
movable and immovable property of the
Company and/or guarantor in any forms and
any parties (except selling related to normal
business);

x

Pay or repayment of all funding from third
parties other than normal payment related to
the Company’s scope of business;

x

Invest to other and/or running other business
that not related to current business or
changes or business that impact to return of
fund;

x

Request for bankruptcy from commercial
court or apply for postponement payment of
loan;

x

Changes the composition of management
and shareholders and/or guarantor;

x

Perform combination (merger), consolidation
and acquisition of other business entities;

x

Dissolution or liquidation based on General
Meeting of Shareholders;

x

Changes the company's capital structure
and/or guarantors, except for an increase in
capital from retained earnings or issuing new
shares or the deposit of shareholders;

x

Change
the
Company’s
articles
of
association, particularly its capital structure,
the
composition
of
the
Company’s
management and shareholders, including
the
composition
of
directors
and
commissioners;
Taken back share capital;
Sales, guarantee or transfer part or all the
Company’s asset except in normal business
transaction, inventories and not a collateral
to the bank;

x
x
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Memperoleh fasilitas pembiayaan atau
pinjaman dari pihak ketiga, baik secara
langsung maupun tidak langsung kecuali
dalam rangka transaksi harian yang wajar;
Mengubah sifat atau luas lingkup usaha
Perusahaan;
Mengikatkan diri sebagai penjamin utang
atau
menjaminkan
harga
kekayaan
Perusahaan kepada pihak lain;
Melakukan pelunasan pinjaman pemegang
saham;
Melakukan perluasan atau penyempitan
usaha
yang
dapat
mempengaruhi
pengembalian
jumlah
pembiayaan
Perusahaan.

x

Obtain financing facilities or loan from third
parties, direct or indirectly except related to
normal daily transactions;

x
x

Changes the nature and scope of business
of the Company;
Bind as guarantor of loan or guarantedd the
Company’s asset to other parties;

x

Repayment of shareholders’ loan;

x

Expansion or narrowing of business which
impact to the Company’s return of funding.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2016,
2015, dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp310.745.000.000, Rp265.327.000.000, dan
Rp278.710.416.002.

The outstanding balances as of December 31,
2016, 2015, and 2014 are amounted to
Rp310,745,000,000, Rp265,327,000,000, and
Rp278,710,416,002, respectively.

c. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Panin)
Berdasarkan surat No. 214/GPK/EXT/VII/15
tanggal 7 Juli 2015 dan akta No. 72 tanggal 14
Juli 2015, Perusahaan memperoleh Line Facility
Al Musyarakah dengan fasilitas sebagai berikut:

c. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Panin)
Based on letter No. 214/GPK/EXT/VII/15 dated
July 7, 2015 and deed No. 72 dated July 14,
2015, the Company received a Line Facility Al
Musyarakah agreement with a facilities as
follows:

Line Facility Al Musyarakah
Plafon
: Rp100.000.000.000
Nisbah Bagi: 91,29%.
Hasil
Jangka Waktu : 48 bulan
Tujuan
: Modal Kerja Proyek

Line Facility Al Musyarakah
Maximum Limit
: Rp100,000,000,000
Nisbah Sharing
: 91.29%.

Line Facility al Kafalah bil Ujroh
Plafon
: Rp100.000.000.000
Jangka Waktu : 48 bulan
Tujuan
: Penerbitan segala jenis bank
garansi

Line Facility al Kafalah bil Ujroh
Maximum Limit
: Rp100,000,000,000
Period
: 48 months
Purpose
: the issuance of all type of
bank guarantee

Kedua fasilitas kredit
dijaminkan dengan
jaminan deposito sebesar Rp15.000.000.000
(Catatan 12), mesin dan peralatan proyek
senilai Rp32.066.900.000 (Catatan 11), piutang
usaha senilai Rp200.000.000.000 (Catatan 4),
dan personal guarantee dari Donald Sihombing.

These credit facility is secured by deposit
amounted to Rp15,000,000,000 (Note 12),
Machine and project equipment amounted to
Rp32,066,900,000 (Note 11), trade receivable
amounted to Rp200,000,000,000 (Note 4), and
personal guarantee of Donald Sihombing.

Berdasarkan surat No. 003/COMM/EXT/VIII/16
tanggal 19 Agustus 2016 dan Akta No. 14
tanggal 6 September 2016, Perusahaan
memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Based on letter No. 003/COMM/EXT/VIII/16
dated August 19, 2016 and deed No. 14 dated
September 6, 2016, the Company received a
facilities as follows:

Period
Purpose

Line Facility Al Musyarakah (Baru)
Plafon
: Rp100.000.000.000
Nisbah Bagi: 91,29%.
Hasil

: 48 months
: Project Working Capital

Line Facility Al Musyarakah
Maximum Limit
: Rp100,000,000,000
Nisbah Sharing
: 91.29%.
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Jangka Waktu : 48 bulan
Tujuan
: Modal Kerja Proyek

Period
Purpose

Line Facility al Kafalah bil Ujroh
Plafon
: Rp100.000.000.000
Nisbah
Bagi: tidak ada nisbah bagi hasil.
Hasil
Jangka Waktu : 48 bulan
Tujuan
: Penerbitan segala jenis bank
garansi

Line Facility al Kafalah bil Ujroh
Maximum Limit
: Rp100,000,000,000
Nisbah Sharing
: There is no nisbah sharing.

Kedua fasilitas kredit dijaminankan dengan
deposito sebesar Rp15.000.000.000 (Catatan
12), mesin dan peralatan proyek senilai
Rp30.000.000.000 (Catatan 11), piutang usaha
senilai Rp200.000.000.000 (Catatan 4), dan
personal guarantee dari Donald Sihombing.

These credit facility is secured by deposit
amounted to Rp15,000,000,000 (Note 12),
Machine and project equipment amounted to
Rp30,000,000,000 (Note 11), trade receivable
amounted to Rp200,000,000,000 (Note 4), and
personal guarantee of Donald Sihombing.

Tanpa persetujuan tertulis dari
Panin,
Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:
x Mengubah anggaran dasar Perusahaan,
terutama tentang struktur permodalan,
susunan pengurus dan pemegang saham,
serta susunan direksi dan komisaris;
x Menarik kembali modal yang telah disetor;
x Menjaminkan kembali aset yang telah
dijaminkan kepada pihak lain;
x Melakukan penjualan, menjaminkan dan
mentransfer sebagian atau seluruh aset
perusahaan kecuali dalam hal transaksi bisnis
yang normal/wajar;
x Memperoleh fasilitas pembiayaan atau
pinjaman dari pihak ketiga, baik secara
langsung maupun tidak langsung kecuali
dalam rangka transaksi harian yang wajar;
x Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi dan
penjualan atau pemindahtanganan sebagian
besat aset atau saham perusahaan;
x Mengubah sifat atau luas lingkup usaha
Perusahaan;
x Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau
menjaminkan harta kekayaan Perusahaan
kepada pihak lain;
x Melakukan pelunasan pinjaman pemegang
saham;
x Melakukan perluasan atau penyempitan
usaha
yang
dapat
mempengaruhi
pengembalian
jumlah
pembiayaan
Perusahaan;
investasi
lainnya
dan/atau
x Melakukan
menjalankan usaha yang tidak mempunyai
hubungan usaha yang sedang dijalankan.

Without written permission from Panin, the
Company is not allowed to:
x Changes articles of association, especially
for capital structures, composition of
management
and
shareholders,
and
composition of directors and commissioners;
x Withdraw share capital;
x Pledge asset that has been used as a
collateral to other parties;
x Sales, pledge, and transfer part or all of the
Company’s asset except related to normal
business transaction

Period
Purpose

: 48 months
: the issuance of all type of
bank guarantee

x

Obtain financing facilities or loan from third
parties, direct or indirect, except for normal
business transaction

x

Perform merger, consolidation, acquisition
and sales or transfer most of the Company’s
asset or shares;
Changes nature and scope of the
Company’s business
Acted as guarantor or pledge the Compay’s
asset to other parties

x
x
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: 48 months
: Project Working Capital

x

Settle down the loan from shareholders

x

Expand or narrowing the scope of business
that can impact return from the Company’s
financing

x

Invest to other and/or running other business
that not related to current business.
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Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2016,
2015, dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp149.820.000.000, Rp1.290.000.000, dan nihil.

The outstanding balances as of December 31,
2016, 2015, and 2014 are amounted to
Rp149,820,000,000, Rp1,290,000,000, and nil,
respectively.

20. Utang Bank Jangka Panjang

20. Long Term Bank Loans
2016
Rp

Pinjaman Jangka Panjang
PT Bank Tabungan Negara Tbk
Total
Dikurangi : Bagian Jangka Pendek
Bagian Jangka Panjang

2015
Rp

714,858,222,885
714,858,222,885
523,554,436,859
191,303,786,026

2014
Rp

507,441,480,675
507,441,480,675
486,672,249,906
20,769,230,769

-----

Long Term Liabilities
PT Bank Tabungan Negara Tbk
Total
Less : Short Term Portion
Long Term Portion

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN)
Berdasarkan akta No. 40 tanggal 16 Oktober
2014, Perusahaan menandatangani perjanjian
kredit dengan BTN dimana Perusahaan
memperoleh fasilitas sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN)
Based on deed No. 40 dated October 16, 2014,
the Company signed a credit agreement with
BTN which the Company obtained facility as
follow:

Fasilitas Kredit :
Plafon Kredit :
Tingkat Bunga :
Jangka Waktu :

Credit Facility
Maximum Limit
Interest Rate
Period

Tujuan

KMK Kontraktor
Rp200.000.000.000
12,5% per tahun
Sesuai jangka waktu
Perintah Kerja (SPK)

Surat

: Modal kerja kontraktor

Purpose

: KMK Contractor
: Rp200,000,000,000
: 12.5% per annum
: According to the time
period of Surat Perintah
Kerja (SPK)
: Contractor Working Capital

Berdasarkan akta No. 20 tanggal 25 Agustus
2015, fasilitas kredit sebagai berikut:

By deed No. 20 dated August 25, 2015, the credit
facility as follows:

Total Plafon
: Rp400.000.000.000
Tingkat Bunga: 12, 5% per tahun

Maximum Limit
Interest Rate

: Rp400,000,000,000
: 12.5% per annum

Period

: According to the time
period of Surat Perintah
Kerja (SPK)
: Project Working Capital of
Summarecon Group and
Agung Podomoro Group

Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu
Perintah Kerja (SPK)
Tujuan

Surat

: Modal
Kerja
Proyek
Summarecon Group dan Agung
Podomoro Group

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:
x Fiducia atas piutang yang berkaitan dengan
SPK yang diterima
x Standing
Instruction
bahwa
seluruh
pembayaran
dari
bouwheer
atas
pelaksanaan pekerjaan akan dibayarkan
melalui rekening giro escrow di Bank BTN
x Cash Collateral berupa deposito senilai
Rp15.000.000.000 (Catatan 12).
x Cash Collateral berupa deposito senilai
Rp10.500.000.000 (Catatan 12).
x Cash Collateral berupa deposito senilai
Rp4.500.000.000 (Catatan 12).
x Alat Berat (Catatan 11).
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Purpose

These loans facility are secured by:
x Fiduciary of receivables in relation to
accepted SPK
x Standing Instruction that payments from
bouwheer on the implementation of the work
will be paid through escrow checking
account at Bank BTN
x Cash Collateral in the form of deposits worth
Rp15,000,000,000 (Note 12).
x Cash Collateral in the form of deposits worth
Rp10,500,000,000 (Note 12).
x Cash Collateral in the form of deposits worth
Rp4,500,000,000 (Note 12).
x heavy equipment (Note 11).
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Berdasarkan akta No. 28 tanggal 16 Maret 2015,
fasilitas kredit berikut:
Total Plafon
: Rp293.000.000.000
Tingkat Bunga : 12,5% per tahun
Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu Surat
Perintah Kerja (SPK)
Tujuan
: Modal Kerja Proyek Kirana
Commercial Avenue (PT Nusa
Kirana)

By deed No. 28 dated March 16, 2015, the
following credit facilities:
Maximum Limit
: Rp293,000,000,000
Interest Rate
: 12.5% per annum
Period
: According time period of
Surat Perintah Kerja (SPK)
Purpose
: Project Working Capital of
Kirana
Commercial
Avenue (PT Nusa Kirana)

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:
x Fiducia atas piutang yang berkaitan dengan
SPK Proyek Kirana Commercial Avenue
x Standing
Instruction
bahwa
seluruh
pembayaran
dari
bouwheer
atas
pelaksanaan pekerjaan akan dibayarkan
melalui rekening giro escrow di Bank BTN
x Sertifikat HGB No. 10381, dengan luas
1.795 m² , atas nama PT. Nusa Kirana Real
Estate, yang berlokasi di Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
x Sertifikat HGB No. 10382, dengan luas
1.768 m², atas nama PT. Nusa Kirana Real
Estate, yang berlokasi di Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
x Sertifikat HGB No. 10383, dengan luas 1.741
m², atas nama PT. Nusa Kirana Real Estate,
yang berlokasi di Pegangsaan Dua, Kelapa
Gading, Jakarta Utara
x Sertifikat HGB No. 10384, dengan luas 1.761
m², atas nama PT. Nusa Kirana Real Estate,
yang berlokasi di Pegangsaan Dua, Kelapa
Gading, Jakarta Utara

These loans facility are secured by:
x Fiduciary of receivables related to SPK
Kirana Project Commercial Avenue
x Standing Instruction that payments from
bouwheer on the implementation of the work
will be paid through escrow checking
account at Bank BTN
x Certificate of HGB No. 10381, with an area
of 1,795 sqm, on behalf of PT. Nusa Kirana
Real Estate, located at Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading
x Certificate of HGB No. 10382, with an area
of 1,768 sqm, on behalf of PT. Nusa Kirana
Real Estate, located at Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading
x Certificate of HGB No. 10383, with an area
of 1,741 sqm, on behalf of PT. Nusa Kirana
Real Estate, located at Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading, North Jakarta
x Certificate of HGB No. 10384, with an area
of 1,761 sqm, on behalf of PT. Nusa Kirana
Real Estate, located at Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading

Berdasarkan akta No. 56 tanggal 16 Desember
2016, fasilitas kredit berikut:

By deed No. 56 dated December 16, 2016, the
following credit facilities:

Total Plafon
: Rp300.000.000.000
Tingkat Bunga : 12,5% per tahun
Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu
Perintah Kerja (SPK)
Tujuan
: Modal kerja kontraktor

Maximum Limit
Interest Rate
Period

Surat

Purpose

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:
x Fiducia atas piutang yang berkaitan dengan
SPK yang diterima
x Sertifikat HGB No. 3795, dengan luas 484
m², atas nama Perusahaan, yang berlokasi di
Kota Wisata, Ciangsana, Bogor
x Sertifikat SHMSRS No. 1100/XXVI/Tower B
(Regal), dengan luas 131,51 m², atas nama
Perusahaan, yang berlokasi di Setiabudi,
Jakarta Selatan
x Sertifikat HGB No. 3494, dengan luas 100
m², atas nama Perusahaan, yang berlokasi di
Tebet, Jakarta Selatan
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: Rp300,000,000,000
: 12.5% per annum
: According time period of
Surat Perintah Kerja (SPK)
: Contractor Working Capital

These loans facility are secured by:
x Fiduciary of receivables related to SPK
accepted
x HGB No. 3795, with an area of 484 sqm, on
behalf of The Company, which located in
Kota Wisata, Ciangsana, Bogor
x SHMSRS Certificate No. 1100 / XXVI /
Tower B (Regal), with an area of 131.51
sqm, in the name of The Company, located
at Setiabudi, South Jakarta
x HGB No. 3494, with an area of 100 sqm, on
behalf of The Company, located at Tebet,
South Jakarta
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Sertifikat HGB No. 02318, dengan luas
10.834 m², atas nama Perusahaan (Proses
balik nama), yang berlokasi di Sukamahi,
Cikarang Pusat, Bekasi
Sertifikat HGB No. 02315, dengan luas
13.085 m², atas nama Perusahaan (Proses
balik nama), yang berlokasi di Sukamahi,
Cikarang Pusat, Bekasi

x

x

Sertifikat HGB No. 02318, dengan luas 5.760
m², atas nama Perusahaan (Proses balik
nama), yang berlokasi di Jatibaru, Bekasi

x

x

Sertifikat HGB No. 4646, dengan luas 944
m², atas nama Perusahaan (Proses balik
nama), yang berlokasi di Sariharjo,
Yogyakarta
Sertifikat HGB No. 02318, dengan luas 2.768
m², atas nama Perusahaan (Proses balik
nama), yang berlokasi di Susukan, Ciracas,
Jakarta Timur

x

x

x

x

x

x

HGB No. 02318, with an area of 10,834
sqm, on behalf of The Company (ownership
transfer in process), which is located at
Sukamahi, Central Cikarang, Bekasi
HGB No. 02315, with an area of 13,085
sqm, on behalf of the Company’s name
(ownership transfer in process), which is
located at Sukamahi, Central Cikarang,
Bekasi
HGB No. 02318, with an area of 5760 sqm,
on behalf of the Company’s name
(ownership transfer in process), which is
located at Jatibaru, Bekasi
HGB No. 4646, with an area of 944 sqm, on
behalf of the Company’s name (process
behind the name), which is located at
Sariharjo, Yogyakarta
Certificate of HGB No. 02318, with an area
of 2,768 sqm, on behalf of the Company’s
(process behind the name), which is located
in Susukan, Ciracas, East Jakarta

Tanpa persetujuan tertulis dari BTN, Perusahaan
tidak diperbolehkan untuk:
x Memperoleh fasilitas kredit lain sehubungan
dengan proyek, kecuali pinjaman dari
pemegang saham dan transaksi dagang.
x Mengikat diri sebagai penjamin hutang
x Merubah anggaran dasar
x Melakukan merger atau akuisisi
x Membayar hutang kepada pemegang saham
sebelum kredit lunas
x Membubarkan perusahaan dan meminta
dinyatakan pailit
x Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga
x Memindahtangankan dalam bentuk apapun
atau dengan nama apapun dan dengan
maksud apapun juga proyek yang dibiayai
kepada pihak ketiga

Without written permission from BTN, the
Company is not allowed to:
x Obtain other credit facilities in connection
with the project, except loans from
shareholders and trade transactions.
x Bind as debt guarantor
x Changed the articles of association
x Conducting mergers or acquisitions
x Pay the debt to the shareholders before the
credit is fully paid
x Dissolve the company and ask to be
declared bankrupt
x Lease the company to a third party
x Transfers in any form or by any name and
for any purpose any project financed to any
third party

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2016,
2015, dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp714.858.222.885, Rp507.441.480.675, dan
nihil.

The outstanding balances as of December 31,
2016, 2015, and 2014 are amounted to
Rp714,858,222,885, Rp507,441,480,675, and nil,
respectively.

21. Perpajakan

21. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

Merupakan Pajak Penghasilan Pasal 4(2)
sebesar Rp8.172.688.330, Rp27.528.831.456,
dan Rp10.680.498.963 masing-masing pada
31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
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Represents the Income Tax Article 4 (2)
amounted
to
Rp8,172,688,330,
Rp27,528,831,456, and Rp10,680,498,963 as
of December 31, 2016, 2015, and 2014
respectively.
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b. Utang Pajak

b. Tax Payable
2016
Rp

Pajak Penghasilan:
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai
Total

2015
Rp

2,542,769,000
98,589,438
18,086,530,927
5,052,142,811
25,780,032,176

1,295,545,377
85,081,224
11,294,880,125
11,540,526,970
24,216,033,696

c. Beban Pajak Penghasilan

2015
Rp

93,780,463,284
93,780,463,284

Income Tax:
Article 21
Article 23
Article 4 (2)
Value Added Tax
Total

2016
Rp
3,126,015,442,797
93,780,463,284
93,780,463,284

2014
Rp

44,881,532,526
44,881,532,526

Rekonsiliasi antara beban pajak final dan
penghasilan yang dikenakan pajak final menurut
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain adalah sebagai berikut:

Pendapatan yang dikenakan Pajak Final
Pajak Final
Total

954,341,613
-1,706,536,246
3,563,882,988
6,224,760,847

c. Income Tax Expenses
2016
Rp

Pajak Final
Total

2014
Rp

31,415,230,783
31,415,230,783

FinalTax
Total

A reconciliation between final taxes expense and
revenue subject to final tax as shown in the
statements of profit or loss and other
comprehensive income is as follows:
2015
Rp

2014
Rp

1,496,051,084,203
44,881,532,526
44,881,532,526

1,047,174,359,420
31,415,230,783
31,415,230,783

Revenue subjected to Final Tax
FinalTax
Total

Penghasilan kena pajak menjadi dasar
penyusunan SPT untuk tahun yang disajikan
dalam laporan keuangan.

The taxable income is the basis for the
preparation of tax returns for the year presented in
the financial statements.

d. Pengampunan Pajak
Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016
dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
PER-18/PJ/2016
tentang
Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam
Rangka Pengampunan Pajak, Perusahaan
melaksanakan pengampunan pajak ini.

d. Tax Amnesty
In connection with the implementation of
Regulation of the Minister of Finance No.
118/PMK.03/ 2016 on the Implementation of Law
No. 11 of 2016 on Tax Amnesty, as amended by
Regulation of the Minister of Finance No.
141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax
Regulation No. PER-18/PJ/ 2016 on Redemption
Payment of Excess Refund in the framework of
Tax Amnesty. The Company participated this tax
amnesty.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pengampunan
Pajak diterbitkan oleh Menteri Keuangan
Republik
Indonesia
No.
KET1452/PP/WPJ.04/2016 tanggal 22 September
2016, nilai harta bersih yang dilaporkan
Perusahaan sehubungan dengan pengampunan
pajak adalah sebesar Rp7.091.151.260.

Based on Surat Keterangan Pengampunan Pajak
(SKPP) by the Ministry of Finance of Republic of
Indonesia No. KET-1452/PP/WPJ.04/2016 dated
September 22, 2016, net assets which reported
related to the Company's tax amnesty amounted
to Rp7,091,151,260.
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22. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

22. Long Term Employees Benefit Liabilities

Perusahaan memberikan program pensiun
imbalan pasti dan imbalan pasca-kerja sesuai
dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan
dan imbalan kerja jangka panjang lainnya
kepada karyawan yang memenuhi persyaratan.
Imbalan kerja jangka panjang merupakan
imbalan kerja tanpa pendanaan. Jumlah
karyawan yang berhak atas imbalan kerja
tersebut adalah 69, 72 dan 72 masing-masing
pada 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

The Company provides defined benefit pension
plan and post-employment benefits in
accordance with the Labor Law, as well as
other long-term benefits covering all qualifying
employees. Other post-employment and other
long-term benefits are accounted as unfunded
defined benefit plan. The number of employees
entitled to the benefit is 69, 72 and 72 as of
December 31, 2016, 2015 and 2014,
respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan
2014, perhitungan imbalan kerja Perusahaan
dihitung
oleh
PT Dayamandiri
Dharmakonsilindo, aktuaris independen. Asumsi
utama yang digunakan dalam menentukan
penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

As of October December 31, 2016, 2015 and
2014, the cost of providing employee benefits
is
calculated
by
PT Dayamandiri
Dharmakonsilindo, an independent actuary.
The actuarial calculations were carried out
using the following key assumptions:

Asumsi Ekonomis
Tingkat Diskonto
Tingkat Kenaikan Gaji

2016
Rp

2015
Rp

2014
Rp

8.0%
10%

8.9%
10%

8.1%
10%

Asumsi Demografi
Pensiun
Mortalitas
Cacat
Pengunduran Diri

Economic Assumptions
Discount Rate
Future Salary Increase
Demographic Assumptions

100% pada usia 55 tahun/ 100% at 55 years old

Retirement

Tabel Mortalita Indonesia 2011/ Indonesian Mortality Table 2011

Mortality

10% dari tabel mortalita/ 10% of mortality rate

Disablility

5% per tahun sampai dengan usia 25 tahun dan menurun linier menjadi

Resignation

0% di usia 45 dan tahun-tahun setelahnya/
5% per annum up to age 25 years old and reducing linearly to 0% at age 45 years old and
thereafter

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan
adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the statement of
financial position are as follows:

2016
Rp
Nilai Kini Liabilitas
Nilai Wajar Aset Program
Total

2015
Rp

6,916,455,000
-6,916,455,000

5,753,986,000
-5,753,986,000

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang di
laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal
Beban Diakui di Laba Rugi
Jumlah Diakui di Penghasilan
Komprehensif Lain
Saldo pada Akhir Periode

2014
Rp
4,775,037,000
-4,775,037,000

Present Value of Obligation
Fair Value of Plan Assets
Total

Movements in long term employee benefit
liabilities in the statement of financial position
are as follows:

2016
Rp
5,753,986,000
1,043,953,000

2015
Rp
4,775,037,000
948,699,000

2014
Rp
3,056,581,000
728,462,000

118,516,000
6,916,455,000

30,250,000
5,753,986,000

989,994,000
4,775,037,000

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah
sebagai berikut:

Beginning Balance
Expense Recognized in Profit Loss
Amounts Recognized in Other
Comprehensive Income
Ending Balance at The End of Period

Movements of present value of defined benefit
liabilities are as follows:

Efek atas Perubahan Asumsi

2016
Rp
5,753,986,000
712,352,000
331,601,000
118,516,000

2015
Rp
4,775,037,000
690,696,000
258,003,000
30,250,000

2014
Rp
3,056,581,000
486,979,000
241,483,000
989,994,000

Beginning Balance
Current Service Cost
Interest Cost
Effect of Assumptions Changes

Nilai Kini Liabilitas

6,916,455,000

5,753,986,000

4,775,037,000

Present Value of Liabilities

Saldo Awal
Biaya Jasa Kini
Biaya Bunga
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Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang
yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Biaya Jasa Kini
Biaya Bunga
Beban Tahun Berjalan Diakui
di Laba Rugi

Component of long term employee benefit
expense recognize in the statement of profit or
loss and other comphrehensive income are as
follows:

2016
Rp
712,352,000
331,601,000

2015
Rp
690,696,000
258,003,000

2014
Rp
486,979,000
241,483,000

1,043,953,000

948,699,000

728,462,000

Penilaian Kembali Liabilitas

Current Service Cost
Interest Cost
Expense for the Year Recognized
in Profit Loss
Obligation Remeasurement

Perubahan Asumsi Ekonomis

339,868,000

(309,287,000)

203,599,000

Changes in Financial Assumptions

Penyesuaian Pengalaman
Jumlah Diakui di Penghasilan
Komprehensif Lain

(221,352,000)

339,537,000

786,395,000

118,516,000

30,250,000

989,994,000

Experience Adjustments
Amounts Recognized in Other
Comprehensive Income

Jumlah periode tahunan saat ini dan periode tiga
tahun sebelumnya dari nilai kini kewajiban
imbalan pasti dan penyesuaian yang timbul pada
liabilitas program.

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti
Penyesuaian Pengalaman

2016
Rp
(6,916,455,000)
221,352,000

Amount for the current period and for the three
previous year of present value of defined
benefit obligation and adjustment arising on
liabilities program.
2015
Rp
(5,753,986,000)
(339,537,000)

Analisa Sensitivitas
2015
Rp

6,533,444,000
7,345,893,000

4,456,658,000
5,134,157,000

Sensitivity Analysis of Discount Rate
If Rate + 1%
If Rate - 1%

Maturity Profile of the Defined Benefit Obligation

2016
Rp

2015
Rp

1,477,578,000
55,390,000
589,355,000
913,660,000
192,820,000
5,565,276,000
4,823,257,000
6,528,930,000
3,556,590,000

Risiko Tingkat Bunga
Penurunan
suku
bunga
obligasi
meningkatkan liabilitas program.

2014
Rp

5,417,999,000
6,130,947,000

Jatuh Tempo Profil Liabilitas Manfaat Pasti

Nilai kini Manfaat Diharapkan akan Dibayar di:
- tahun ke-1
- tahun ke-2
- tahun ke-3
- tahun ke-4
- tahun ke-5
- tahun ke-6-10
- tahun ke-11-15
- tahun ke-16-20
- tahun ke-21 dan selebihnya

Present Value of Liabilities
Experience Adjustment

Sensitivity Analysis
2016
Rp

Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto
Jika Tingkat + 1%
Jika Tingkat - 1%

2014
Rp
(4,775,037,000)
(786,395,000)

2014
Rp

1,197,650,000
99,091,000
172,421,000
598,889,000
905,937,000
5,552,057,000
4,194,527,000
7,239,420,000
3,842,302,000

823,110,000
40,593,000
247,674,000
165,757,000
546,903,000
4,955,749,000
4,522,128,000
5,358,691,000
5,277,681,000

Present Value of Benefits
Expected to be Paid in:
- 1st year
- 2nd year
- 3rd year
- 4th year
- 5th year
- 6-10th years
- 11-15th years
- 16-20th years
- 21st year and beyond

akan

Interest risk
A decrease in the bond interest rate will increase
the plan liability.

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung
dengan mengacu pada gaji masa depan peserta
program. Dengan demikian, kenaikan gaji
peserta program akan meningkatkan liabilitas
program itu.

Salary risk
The present value of the defined benefit plan
liability is calculated by reference to the future
salaries of plan participants. As such, an
increase in the salary of the plan participants will
increase the plan’s liability.

23. Modal Saham

23. Capital Stocks

Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yang dibuat di hadapan
Hotmarudut Samosir, SH, Notaris di Tangerang
berdasarkan akta No. 33 tanggal 24 Pebruari
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2015, para pemegang saham menyetujui atas
peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari
Rp5.000.000.000
menjadi
sebesar
Rp8.000.000.000, melalui penerbitan saham
baru. Akta perusahan tersebut telah diterima
oleh Menteri Hukum dan HAM dalam suratnya
No.AHU-AH.01.03-5013093.

2015, shareholders agreed to the increase of the
issued and fully paid in capital from
Rp5,000,000,000 to Rp8,000,000,000, through
issuance of new shares. The deed of changes
has been received by Ministery of Law and
Human Right in its letter No.AHU-AH.01.035013093.

Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yang dibuat di hadapan
Hotmarudut Samosir, SH, Notaris di Tangerang
berdasarkan akta No. 3 tanggal 14 Januari
2016, Para Pemegang Saham menyetujui atas
peningkatan
modal
dasar
Perusahaan
dari
Rp10.000.000.000
menjadi
sebesar
Rp15.000.000.000 dan modal ditempatkan dan
disetor dari Rp8.000.000.000 menjadi sebesar
Rp 10.500.000.000, melalui penerbitan saham
baru yang seluruhnya oleh Donald Sihombing.
Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui
surat No. AHU-0001197.AH.01.02.Tahun2016
pada tanggal 21 Januari 2016.

In accordance with the Minutes of Extraordinary
Shareholders General Meeting made by
Hotmarudut Samosir, SH, Notary in Tangerang
based on the deed No. 3 dated January 14, 2016,
Shareholders agreed to the increase of the
authorized capital from Rp10,000,000,000 to
Rp15,000,000,000, and issued and fully paid in
capital
from
Rp8,000,000,000
to
Rp 10,500,000,000, through issuance of new
shares which fully taken Donald Sihombing. The
deed was approved by the Minister of Law and
Human
Rights
by
letter
No.
AHU0001197.AH.01.02.Tahun2016
dated January
21, 2016.

Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yang dibuat di hadapan Dr.
Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta
berdasarkan akta No. 181 tanggal 27 Oktober
2016, Para Pemegang Saham menyetujui atas
peningkatan
modal
dasar
Perusahaan
dari
Rp15.000.000.000
menjadi
sebesar
Rp1.962.000.000.000 dan modal ditempatkan
dan disetor dari Rp10.500.000.000 menjadi
sebesar Rp 490.500.000.000. Akta tersebut
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU0019956.AH.01.02.Tahun 2016 pada tanggal
27 Oktober 2016.

In accordance with the Minutes of Extraordinary
Shareholders General Meeting made by
Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notary in Jakarta
based on the deed No. 181 dated October 27,
2016, Shareholders agreed to the increase of the
authorized capital from Rp15,000,000,000 to
Rp1,962,000,000,000, and issued and fully paid
in
capital
from
Rp10,500,000,000
to
Rp 490,500,000,000. The deed was approved by
the Minister of Law and Human Rights by letter
No. AHU-0019956.AH.01.02.Tahun2016 dated
October 27, 2016.

Penambahan
modal
sebesar
Rp480.000.000.000 diambil bagian oleh Donald
Sihombing sebesar Rp472.704.000.000 melalui
pembayaran kas sebesar Rp372.704.000.000
dan penerbitan Promisory Note senilai
Rp100.000.000.000 (Catatan 35). Selanjutnya,
sebesar Rp7.296.000.000 diambil bagian oleh
Sabang Merauke Sihombing.

Additional of share capital amounted to
Rp480,000,000,000 is taken by Donald
Sihombing amounted to Rp472,704,000,000
through
cash
payment
amounted
to
Rp372,704,000,000 and issuance of Promisory
Note amounted to Rp100,000,000,000 (Note 35).
Furthermore, amounted to Rp7,296.000,000 is
taken by Sabang Merauke Sihombing.

Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan
Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta
berdasarkan akta No. 182 tanggal 27 Oktober
2016, Para Pemegang Saham menyetujui
perubahan susunan pemegang saham melalui
transaksi tukar menukar hutang dengan saham.
Transaksi ini merupakan pertukaran hutang
Donald Sihombing dan Sabang Merauke
Sihombing kepada PT Totalindo Investama

In accordance with the Minutes of Extraordinary
Shareholders General Meeting made by
Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notary in Jakarta
based on the deed No. 182 dated October 27,
2016, Shareholders agreed to the changes of
Shareholder composition with debt to share swap
transaction. This swap transaction is a swap
between Donald Sihombing and Sabang
Merauke
Sihombing's
loan
to
PT Totalindo Investama Persada exchanged with
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Persada
yang
ditukar
dengan
saham
Perusahaan yang dimiliki Donald Sihombing dan
Sabang
Marauke
Sihombing
senilai
Rp480.000.000.000. Akta tersebut telah diterima
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
melalui surat No. AHU-AH.01.03-0093618 pada
tanggal 27 Oktober 2016.

shares owned by Donald Sihombing and Sabang
Merauke
Sihombing
amounting
to
Rp480.000.000.000. The deed was received by
the Minister of Law and Human Rights by letter
No. AHU-AH.01.03-0093618 dated October 27,
2016.

Sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan
Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta
berdasarkan akta No. 185 tanggal 28 Oktober
2016, Para Pemegang Saham menyetujui atas
peningkatan modal dasar Perusahaan dari
Rp1.962.000.000.000
menjadi
sebesar
Rp2.000.000.000.000 dan modal ditempatkan
dan disetor dari Rp490.500.000.000 menjadi
sebesar Rp500.000.000.000 sebagai Dividen
Saham.
Akta
tersebut
telah
mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
melalui
surat
No.
AHU0020071.AH.01.02.Tahun 2016 pada tanggal 28
Oktober 2016.

In accordance with the Minutes of Extraordinary
Shareholders General Meeting made by
Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notary in Jakarta
based on the deed No. 185 dated October 28,
2016, Shareholders agreed to the increase of the
authorized capital from Rp1,962,000,000,000
become Rp2,000,000,000,000,000, and issued
and fully paid in capital from Rp490,500,000,000
to Rp500,000,000,000 as a Share Dividend. The
deed was approved by the Minister of Law and
Human
Rights
by
letter
No.AHU0020071.AH.01.02.Tahun 2016 dated October
28, 2016.

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah
sebagai berikut:

The Company’s shareholder structure is as
follows:

Jumlah Saham/
Number of
Shares

PT Totalindo Investama Persada
Tuan Donald Sihombing
Tuan Sabang Merauke Sihombing
Total

4,892,967,000
105,404,500
1,628,500
5,000,000,000

Jumlah Saham/
Number of
Shares

Tuan Donald Sihombing
Tuan Sabang Merauke Sihombing
Total

97.86
2.11
0.03
100.00
2015
Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
(%)

15,680,000
320,000
16,000,000

Jumlah Saham/
Number of
Shares

Tuan Donald Sihombing
Tuan Sabang Merauke Sihombing
Total

2016
Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
(%)

98.00
2.00
100.00

2014
Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
(%)

9,802,600
197,400
10,000,000

98.03
1.97
100.00
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Total

Rp
489,296,700,000
10,540,450,000
162,850,000
500,000,000,000

PT Totalindo Investama Persada
Tuan Donald Sihombing
Tuan Sabang Merauke Sihombing
Total

Total

Rp
7,840,000,000
160,000,000
8,000,000,000

Tuan Donald Sihombing
Tuan Sabang Merauke Sihombing
Total

Total

Rp
4,901,300,000
98,700,000
5,000,000,000

Tuan Donald Sihombing
Tuan Sabang Merauke Sihombing
Total
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24. Dividen Tunai

24. Cash Dividend

Berdasarkan Akta Notaris No. 186 pada tanggal
28 Oktober 2016, para pemegang saham
menyetujui pembagian dividen tunai sebesar
Rp435.000.000.000. Dividen tersebut dibayar
dengan kas sebesar Rp335.000.000.000 dan
diperhitungkan dengan Promisory Note Donald
Sihombing
sebesar
Rp100.000.000.000
(Catatan 23 dan 35).

Based on the Notarial Deed No. 186 dated
October 28, 2016, the shareholders approved the
distribution of cash dividends amounted to
Rp435,000,000,000. The dividends paid by cash
amounted
to
Rp335,000,000,000
and
considering Promisory Note of Donald Sihombing
amounted to Rp100,000,000,000 (Notes 23 and
35).

25. Saldo Laba - Ditentukan Penggunaannya

25. Retained Earning - Appropriated

Berdasarkan Akta Hasil Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham No. 39 tanggal
31 Mei 2016 dari Notaris Hotmarudut Samosir,
SH., Pemegang saham menyetujui untuk
membentuk
cadangan
umum
sebesar
Rp200.000.000 dari laba tahun 2015.

Based on Deed of General Meeting of Shareholder
No. 39 dated May 31, 2016 by Notary of
Hotmarudut Samosir, SH., the shareholders
agreed to provide general reverse amounted to
Rp200,000,000 from profit of year 2015.

26. Pendapatan

26. Revenues
2016
Rp

Konstruksi
PT Sinar Menara Deli
PT Citra abadi Mandiri
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Cempaka Wenang Jaya
KSO Summarecon Serpong
PT Mugie Bali Indah
PT Alam Hijau Teduh
JO Lotte - Totalindo (Kota Kasablanka)
PT Duta Indah Kencana
PT Synthesis Karya Pratama
PT Selaras Mitra Sejati
PT Pilar Artha Mandiri
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
PT Mahkota Properti Indo Permata
PT Duta Regency Karunia
PT Puriasri Primalestari
Partai Hanura
JO Lotte - Totalindo (Chitaland)
JO SSangYong - Totalindo
PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Buana Pacifik Internasional
PT Gading Selaras
PT Buana Surya Makmur
PT Alfa Goldland Realty
PT Sarana Meditama Internasional
PT Sandi Mitra Selaras
PT Ssangyong Construction
PT Dongyang Indonesia
PT Posco E&C Indonesia
PT Royal Oriental
PT Citra Putra Mandiri
Total

1.096.688.290.440
322.738.429.202
319.632.439.749
274.572.824.706
214.611.542.056
200.280.338.004
156.958.476.628
110.080.907.776
89.249.265.785
86.726.884.320
78.814.506.186
72.132.525.131
53.808.274.088
28,555,892,142
7,375,140,187
6,971,006,397
5,500,000,000
1,318,700,000
-------------3,126,015,442,797

2015
Rp
217.550.077.909
77.896.935.631
354.324.631.361
33.258.518.307
29.890.186.916
15.441.814.804
43.985.152.829
--511.782.435.968
--137.864.703.890
--19,745,652,273
--43,342,956,778
7,306,185,211
3,661,832,326
----------1,496,051,084,203

2014
Rp
--69.475.417.914
23.756.084.505
--56.921.962.485
--89.561.926.294
101.957.920.247
-177.119.486.531
-----2,297,405,162
63,110,852,862
803,816,852
112,908,594,638
71,485,898,683
53,023,629,097
50,263,000,000
44,084,391,288
38,104,794,638
36,792,923,970
31,005,665,998
14,391,469,600
10,109,118,656
1,047,174,359,420

27. Beban Pokok Pendapatan

27. Cost of Revenues
2016
Rp

Biaya Material
Biaya Tenaga Kerja
Biaya Sub Konstruktor
Biaya Overhead
Total

Construction
PT Sinar Menara Deli
PT Citra abadi Mandiri
PT Nusa Kirana Real Estate
PT Cempaka Wenang Jaya
KSO Summarecon Serpong
PT Mugie Bali Indah
PT Alam Hijau Teduh
JO Lotte - Totalindo (Kota Kasablanka)
PT Duta Indah Kencana
PT Synthesis Karya Pratama
PT Selaras Mitra Sejati
PT Pilar Artha Mandiri
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
PT Mahkota Properti Indo Permata
PT Duta Regency Karunia
PT Puriasri Primalestari
Hanura Political Party
JO Lotte - Totalindo (Chitaland)
JO SSangYong - Totalindo
PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Buana Pacifik Internasional
PT Gading Selaras
PT Buana Surya Makmur
PT Alfa Goldland Realty
PT Sarana Meditama Internasional
PT Sandi Mitra Selaras
PT Ssangyong Construction
PT Dongyang Indonesia
PT Posco E&C Indonesia
PT Royal Oriental
PT Citra Putra Mandiri
Total

1,890,763,993,583
273,661,453,551
103,439,488,896
447,662,872,264
2,715,527,808,293

2015
Rp
854,914,099,151
71,789,466,719
59,527,491,770
242,627,902,338
1,228,858,959,978
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2014
Rp
701,777,350,547
41,528,988,609
41,790,447,880
104,361,627,942
889,458,414,978

Material Expenses
Labor Costs
Sub Constructor Expenses
Overhead Expenses
Total
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Pada tahun 2016, 2015 dan 2014, tidak ada
pembelian kepada pemasok yang melebihi 10%
dari pendapatan.

In 2016, 2015 and 2014, there is no purchase
from supplier exceeded 10% of revenues.

28. Beban Usaha

28. Operating Expenses
2016
Rp

Asuransi
Gaji dan Tunjangan
Perjalanan Dinas
Jamuan
Penyusutan (Catatan 11)
Jamsostek & BPJS
Pengobatan Karyawan
Imbalan Kerja
Tenaga Ahli
Pajak
Pemeliharaan Aset Tetap
Air dan Listrik
Alat Tulis dan Barang Cetakan
Sumbangan
Iklan dan Promosi
Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor
BBM Kendaraan
Seragam Karyawan
Lain-lain
Total

2015
Rp

10,487,038,175
8,892,477,911
6,773,916,665
6,497,761,618
4,973,350,772
1,229,792,772
1,089,511,066
1,043,953,000
907,000,000
625,577,703
542,307,400
459,254,569
458,874,449
306,095,200
294,621,905
226,938,127
192,103,488
72,440,000
1,835,351,502
46,908,366,322

2014
Rp

9,323,932,694
8,201,990,791
2,842,596,668
2,945,349,018
1,959,172,296
696,321,050
1,153,620,030
948,699,000
684,957,552
3,945,400,393
265,881,070
204,968,723
826,529,070
577,979,000
62,554,200
362,570,303
358,897,323
114,810,000
2,624,247,508
38,100,476,689

1,325,769,110
8,320,327,042
126,333,000
100,000,000
1,948,729,187
-661,141,812
728,462,000
764,320,010
3,819,791,270
98,741,005
57,301,954
612,955,400
30,356,000
266,697,000
63,795,895
103,258,820
48,725,000
2,287,688,755
21,364,393,260

29. Pendapatan (Beban) Lainnya

29. Other Income (Expenses)
2016
Rp

Pendapatan Lainnya
Pendapatan Bunga
Laba Selisih Kurs - Bersih
Laba Penjualan Aset Tetap (Catatan 11)
Lain-lain
Beban Lainnya
Pajak Bunga
Rugi Selisih Kurs - Bersih
Lain-lain
Total

Insurance
Salary and Allowance
Official Travel
Entertain
Depreciation (Note 11)
Jamsostek & BPJS
Medical Allowance
Employee Benefits
Profesional Fee
Tax
Fixed Asset Maintenance
Water and Electricity
Stationery and Printing
Donation
Advertising and Promotion
Office Repairs and Maintenance
Fuel for Vehicles
Employee Uniform
Others
Total

2015
Rp

2014
Rp

11,164,406,810
384,221,527
78,861,000
8,527,813,584
20,155,302,921

10,108,118,418
1,857,307,767
-3,041,797,571
15,007,223,756

6,854,708,547
--2,308,264,650
9,162,973,197

490,213,112
-4,714,921,956
5,205,135,068
14,950,167,853

705,716,334
-3,855,743,627
4,561,459,961
10,445,763,795

271,390,936
593,470,592
546,840,000
1,411,701,528
7,751,271,669

30. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Other Income
Interest Income
Gain on Forex - Net
Gain on Sale of Fixed Assets (Note 11)
Others
Other Expenses
Tax on Interest Income
Loss on Forex - Net
Others
Total

30. Relates Parties Transactions and Balances

a. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

a. Related Parties Transasactions and Balances
Persentase Terhadap Total Aset/

2016
Rp

2015
Rp

2014
Rp

Percentage of Total Assets
2016
2015
2014
%
%
%

Aset Keuangan Lancar Lainnya
PT Totalindo Property Indonesia
PT Totalindo Investama Persada
Donald Sihombing

42,325,422,235
9,312,000,000
7,830,000,000

42,325,422,235
5,505,670,743
--

20,252,914,235
---

1.51
0.33
0.28

1.47
0.19
--

1.49
---

Other Current Financial Assets
PT Totalindo Property Indonesia
PT Totalindo Investama Persada
Donald Sihombing

Total

59,467,422,235

47,831,092,978

20,252,914,235

2.12

1.66

1.49

Total
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b. Sifat Hubungan Pihak Berelasi

b. Related Parties Status

Pihak Berelasi/
Related Parties

Sifat Hubungan/
Nature of Relationship

Saldo Akun/Transaksi/
Account Balance/Transaction

Pemegang Saham/Stockholder

Aset Keuangan Lancar Lainnya/
Other Current Financial Assets

PT Totalindo Property Indonesia

Hubungan Relasi dengan Manajemen Kunci/
Related Party with Key Management

Aset Keuangan Lancar Lainnya/
Other Current Financial Assets

PT Totalindo Investama Persada

Pemegang Saham/Stockholder

Aset Keuangan Lancar Lainnya/
Other Current Financial Assets

Donald Sihombing

Transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi
dilakukan tanpa dikenakan bunga.

Transactions with related parties carried out
without bears an interest.

31. Aset dan Liabilitas Moneter dalam
Mata Uang Asing

31. Monetary Assets and Liabilities
Denominated in Foreign Currencies

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014, aset dan liabilitas moneter dalam mata
uang asing adalah sebagai berikut:
2016
Mata Uang Asing/
Foreign
Currency

As of December 31, 2016, 2015 and 2014,
monetary assets and liabilities denominated in
foreign currencies are as follows:
2015

Setara dengan
Rupiah/
Equivalent in
Rupiah

2014
Setara dengan
Rupiah/

Mata Uang Asing/
Foreign
Currency

Equivalent in
Rupiah

Mata Uang Asing/
Foreign
Currency

Equivalent in
Rupiah

Aset
Kas dan Setara Kas
Total Aset

USD

884,303

11,881,501,558 USD
11,881,501,558

282,695

3,899,779,042 USD
3,899,779,042

910,590

11,327,734,748
11,327,734,748

Asset
Cash and Cash Equivalent
Total Asset

Liabilitas
Liabilitas Keuangan Jangka
Pendek Lainnya
Total Liabilitas
Aset Bersih

USD

1,816,754

24,409,908,790 USD
24,409,908,790
(12,528,407,232)

2,056,151

28,364,605,040.00 USD
28,364,605,040
(24,464,825,998)

--

--11,327,734,748

Liabilities
Other Current
Financial Liabilities
Total Liabilities
Assets - Net

32. Laba Per Saham

32. Earnings Per Share

Tidak ada efek yang dapat menimbulkan dilusi
sehingga laba per saham dasar sama dengan
laba bersih per saham dilusian.
2016
Laba Tahun Berjalan
(dalam Rupiah Penuh)
Jumlah Saham Beredar Awal *)
Penambahan Saham Beredar
Jumlah Saham Beredar
Rata-rata Tertimbang
Jumlah Saham yang Beredar
Laba Per Saham Dasar
dan Dilusian
(dalam Rupiah Penuh)

There is no effect which has a potential dilution
feature. Accordingly, the basic earnings per
share is the same as the diluted earnings per
share.
2015

2014

201,341,139,490

134,754,479,496

89,738,086,224

80,000,000
4,920,000,000
5,000,000,000

80,000,000
-80,000,000

50,000,000
-50,000,000

1,110,901,639

75,273,224

50,000,000

181.24

1,790.20

1,794.76

*) Pada Oktober 2016, Perusahaan melakukan pemecahan
saham sehingga jumlah saham yang disajikan disesuaikan
secara retrospektif

Income For The Year
(in Full Rupiah)
Beginning Balance of
Outstanding Shares *)
Additional Outstanding Shares
Total Outstanding Shares
Weighted Average Shares
Outstanding
Basic and Diluted
Earnings Per Shares
(in Full Rupiah)

*) On October 2016, the Company conducted stock split,
therefore total share are presented retrospectively.

33. Manajemen Risiko Keuangan
a.

Setara dengan
Rupiah/

33. Financial Risks Management

Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan
Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi
dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko
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keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan
risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko
sebagai berikut:
x Risiko
kredit:
kemungkinan
bahwa
pelanggan tidak membayar semua atau
sebagian piutang atau tidak membayar
secara tepat waktu dan akan menyebabkan
kerugian Perusahaan.
x Risiko likuiditas: Perusahaan menetapkan
risiko likuiditas atas kolektibilitas dari
piutang usaha seperti yang dijelaskan di
atas, sehingga mengalami kesulitan dalam
memenuhi liabilitas yang terkait dengan
liabilitas keuangan.
x Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat
risiko pasar, selain risiko suku bunga dan
risiko nilai tukar karena Perusahaan tidak
berinvestasi di instrumen keuangan dalam
aktivitas normal.

as credit risk, liquidity risk and market risk and
define those risks as follows:

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut
secara efektif, Direksi 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.

In order to manage these risks effectively, the
Board of Directors has approved several
strategies for financial risk management, which is
in line with the Company objectives. These
guidelines set goals and actions to be taken in
order to manage financial risks facing the
Company.

Pedoman utama Perusahaan dari kebijakan ini
adalah semua kegiatan manajemen risiko
keuangan dilakukan dan dipantau oleh Direksi.

The Company's main guidelines of this policy is
all financial risk management activities are
performed and monitored by Director.

Perusahaan tidak memiliki instrumen derivatif
untuk mengantisipasi risiko yang terjadi.

The Company does not have
instruments to anticipate the risk.

Risiko Kredit
Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari
pelanggan yang gagal memenuhi liabilitas
kontraktual mereka.

Credit Risk
Credit risk is the loss arising from customers
who fail to meet their contractual obligations.

Perusahaan mengendalikan eksposur risiko
kredit dengan menetapkan kebijakan risiko yang
berhubungan
dengan
bank,
Perusahaan
menempatkan hanya pada bank-bank dengan
predikat baik. Selain itu, kebijakan Perusahaan
adalah untuk tidak membatasi penempatan dana
hanya di satu bank tertentu, sehingga
Perusahaan memiliki kas dan setara kas di
berbagai institusi keuangan. Piutang usaha
dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan
pihak berelasi.

The Company controls credit risk exposure by
defining risk policies associated with the bank, the
Company only deposits on the banks with a good
rating. In addition, the Company's policy is not to
restrict the placement of funds only in one
particular bank, so that the Company had cash
and cash equivalents in the various financial
institutions. Accounts receivable is conducted with
a trusted third party and related party.

Tabel berikut menganalisis aset keuangan
berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

The following tables analyze financial assets
based on the remaining period to maturity:
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x

Credit risk: the possibility that the customer
does not pay all or part of receivables or do
not pay in a timely manner and will lead to
loss of the Company.

x

Liquidity risk: the Company sets the
collectibility of accounts receivable as
described above, which causes difficulties for
the Company in meeting obligations
associated with financial liabilities.

x

Market risk: at the moment there is no market
risk, except for interest rate risk and
exchange rate risk because the Company
does not invest in financial instruments in
their activity.

derivative
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2016

0 - 30 hari/
days
Rp
Pinjaman yang Diberikan
dan Piutang:
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Aset Keuangan Lancar Lainnya
Tagihan Bruto Pemberi Kerja
Total

31 - 60 hari/
days
Rp

> 60 hari/
days
Rp

Total
Rp
Loans and Receivables :

419,048,419,524
350,949,527,554
4,452,173,747
198,172,249,706

-75,022,023,486
12,411,004,007
--

-71,828,442,457
179,680,239,950
90,147,622,125

419,048,419,524
497,799,993,497
196,543,417,704
288,319,871,831

588,299,661,884
1,560,922,032,415

-87,433,027,493

7,000,000,000
348,656,304,532

595,299,661,884
1,997,011,364,440

Cash and Cash Equivalent
Accounts Receivable
Retention Receivables
Other Current Financial Assets
Gross Amount Due
from Customer
Total

2015
0 - 30 hari/
days
Rp

31 - 60 hari/
days
Rp

> 60 hari/
days
Rp

Total
Rp

Pinjaman yang Diberikan
dan Piutang:
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Aset Keuangan Lancar Lainnya

285,603,099,360
233,229,911,793
20,549,555,754
174,701,972,179

-195,939,876,134
39,490,415,371
--

-178,971,623,300
70,431,652,175
51,831,092,978

285,603,099,360
608,141,411,227
130,471,623,300
226,533,065,157

Tagihan Bruto Pemberi Kerja
Total

279,018,826,305
993,103,365,391

-235,430,291,505

88,671,608,729
389,905,977,183

367,690,435,034
1,618,439,634,078

Loans and Receivables :
Cash and Cash Equivalent
Accounts Receivable
Retention Receivables
Other Current Financial Assets
Gross Amount Due
from Customer
Total

2014
0 - 30 hari/
days
Rp

31 - 60 hari/
days
Rp

> 60 hari/
days
Rp

Total
Rp

Pinjaman yang Diberikan
dan Piutang:
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Aset Keuangan Lancar Lainnya

242,238,083,244
198,633,461,289
9,958,274,080
7,505,670,743

--16,504,827,598
--

-85,138,964,065
49,232,215,574
24,252,914,235

242,238,083,244
283,772,425,354
75,695,317,252
31,758,584,978

Tagihan Bruto Pemberi Kerja
Total

18,535,239,921
476,870,729,276

-16,504,827,598

38,349,301,600
196,973,395,474

56,884,541,521
690,348,952,349

Loans and Receivables :

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum
Perusahaan terhadap risiko kredit adalah
sebesar nilai tercatat masing-masing kategori
aset keuangan yang disajikan pada laporan
posisi keuangan.

Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Aset Keuangan Lancar Lainnya
Tagihan Bruto Pemberi Kerja
Total

2016
Rp
419,048,419,524
497,799,993,497
196,543,417,704
288,319,871,831
595,299,661,884
1,997,011,364,440

Cash and Cash Equivalent
Accounts Receivable
Retention Receivables
Other Current Financial Assets
Gross Amount Due
from Customer
Total

On the reporting date, the Company's maximum
exposure to credit risk is the carrying amount of
each financial asset category as presented in the
statement of financial position.

2015
Rp
285,603,099,360
608,141,411,227
130,471,623,300
226,533,065,157
367,690,435,034
1,618,439,634,078

2014
Rp
242,238,083,244
283,772,425,354
75,695,317,252
31,758,584,978
56,884,541,521
690,348,952,349

Cash and cash Equivalent
Accounts Receivable
Retention Receivables
Other Current Financial Assets
Gross Amount Due from Customer
Total

Risiko Likuiditas
Pada saat ini Perusahaan berharap dapat
membayar semua liabilitas pada saat jatuh
tempo. Untuk memenuhi komitmen kas,
Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan
menjaga kas dan simpanan untuk operasi
normal Perusahaan.

Liquidity Risk
At this time the Company expects to pay all
liabilities at maturity. To meet cash commitments,
the Company manages liquidity risk by
maintaining cash and deposits for normal
operation.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan
yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
berdasarkan sisa jatuh temponya:

The following table analyzes financial liabilities
measured at amortized cost based on the
remaining maturity:
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Tidak
Ditentukan/
Not Defined
Rp
Utang Usaha
Utang Bruto Pemberi Kerja
Pihak Ketiga
Liabilitas Keuangan Jangka
Pendek Lainnya
Beban yang Masih Harus di Bayar
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank
Total

--

Lebih dari
1 Tahun/
More than 1
Year
Rp

Total

--

Rp
181,116,152,123

49,620,132,089

1,149,929,000

50,770,061,089

-------

24,409,908,790
383,880,768,399
736,188,000
419,776,000,000
523,554,436,859
1,583,093,586,260

--833,782,000
129,789,000,000
191,303,786,026
323,076,497,026

24,409,908,790
383,880,768,399
1,569,970,000
549,565,000,000
714,858,222,885
1,906,170,083,286

--

2015
Kurang
dari 1 tahun/
Less than 1
Year
Rp
76,325,469,697

------

Rp

--

Tidak
Ditentukan/
Not Defined
Rp
Utang Usaha
Utang Bruto Pemberi Kerja
Pihak Ketiga
Liabilitas Keuangan Jangka
Pendek Lainnya
Beban yang Masih Harus di Bayar
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Total

2016
Kurang
dari 1 tahun/
Less than 1
Year
Rp
181,116,152,123

--

Tidak
Ditentukan/
Not Defined

Utang Usaha
Utang Bruto Pemberi Kerja
Pihak Ketiga
Liabilitas Keuangan Jangka
Pendek Lainnya
Beban yang Masih Harus di Bayar
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank
Total
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--

Lebih dari
1 Tahun/
More than 1
Year
Rp

Total
Total

--

Rp
76,325,469,697

532,275,673,565

3,443,431,395

535,719,104,960

147,533,823,916
269,909,572,743
4,456,042,800
182,026,769,231
486,672,249,906
1,699,199,601,858

--1,711,281,853
154,441,000,000
20,769,230,769
180,364,944,017

147,533,823,916
269,909,572,743
6,167,324,653
336,467,769,231
507,441,480,675
1,879,564,545,875

2014
Kurang
dari 1 tahun/
Less than 1
Year
Rp
40,452,663,435

Accounts Payable
Gross Amount Due to
Third Parties
Other Short-Term
Financial Liabilities
Accrued Expenses
Consumer Financing Payables
Temporary Syirkah Funds
Bank Loan
Total

Lebih dari
1 Tahun/
More than 1
Year
Rp

Accounts Payable
Gross Amount Due to
Third Parties
Other Short-Term
Financial Liabilities
Accrued Expenses
Consumer Financing Payables
Temporary Syirkah Funds
Bank Loan
Total

Total
Total

--

Rp
40,452,663,435

--

96,739,148,648

--

96,739,148,648

------

77,149,708,192
248,585,478,311
4,305,418,800
225,317,563,577
692,549,980,963

--5,740,556,652
53,392,852,425
59,133,409,077

77,149,708,192
248,585,478,311
10,045,975,452
278,710,416,002
751,683,390,040

Accounts Payable
Gross Amount Due to
Third Parties
Other Short-Term
Financial Liabilities
Accrued Expenses
Consumer Financing Payables
Temporary Syirkah Funds
Total

Risiko Suku Bunga
Perusahaan memiliki risiko suku bunga terutama
terhadap dampak perubahan suku bunga
pinjaman
bank.
Perusahaan
memonitor
pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi
dampak negatif terhadap Perusahaan.

Interest Rate Risk
The Company has interest rate risk mainly to the
impact of changes in interest rates on bank
loans. The Company monitor the movement of
interest rates in order to minimize the negative
impact on the Company.

Adapun liabilitas keuangan yang dimiliki
Perusahaan tidak memiliki tingkat suku bunga
mengambang.

The financial liabilities of the Company do not
have floating interest rates.

Risiko Nilai Tukar
Perusahaan melakukan transaksi dengan
menggunakan mata uang asing dalam hal
penjualan jasa dan kas yang dimiliki.
Perusahaan tidak terekspos terhadap pengaruh
fluktuasi nilai tukar mata uang asing dikarenakan
transaksi pendapatan sebagian besar sudah
menggunakan tarif dalam mata uang Rupiah.

Foreign Exchange Risk
The Company conduct transactions using foreign
currency in terms of sales of services and cash
held. The Company is not exposed to the effect
of exchange rate fluctuations of foreign currency
transactions due to the revenues mostly been
using the rates in local currency. The Company
manages currency risk by monitoring fluctuations
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Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan
memonitor fluktuasi nilai tukar mata uang secara
terus menerus.

in currency exchange rates continuously.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas
kemungkinan perubahan tingkat pertukaran
mata uang asing terhadap Rupiah, dengan
asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap
laba sebelum beban pajak penghasilan sebagai
berikut:

The following table shows the sensitivity of the
possibility of changes in exchange rates of
foreign currencies against the Rupiah, assuming
other variables constant, the impact on income
before income tax expense as follows:

2016
Rp
Dampak Terhadap Laba Sebelum
Pajak Penghasilan
Perubahan tingkat pertukaran
terhadap Rupiah (1%)
Perubahan tingkat pertukaran
terhadap Rupiah (-1%)

2015
Rp

3,629,141,035

3,226,438,408

1,132,773,475

(3,629,141,035)

(3,226,438,408)

(1,132,773,475)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan
Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat
dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:
2016
Nilai Tercatat/
Carrying Value
Rp
Aset Keuangan
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Retensi
Aset Keuangan Lancar Lainnya
Tagihan Bruto Pemberi Kerja

419,048,419,524
497,799,993,497
196,543,417,704
288,319,871,831
595,299,661,884
1,997,011,364,440

Nilai Tercatat/
Carrying Value
Rp

Liabilitas Keuangan
Utang Usaha
Utang Bruto Pemberi Kerja
Pihak Ketiga
Liabilitas Keuangan Jangka
Pendek Lainnya
Beban yang Masih Harus di Bayar
Utang Pembiayaan Konsumen
Dana Syirkah Temporer
Utang Bank

c.

2014
Nilai Wajar/
Fair Value
Rp

285,603,099,360
608,141,411,227
130,471,623,300
226,533,065,157
367,690,435,034
1,618,439,634,078

2016
Nilai Tercatat/
Carrying Value
Rp

285,603,099,360
608,141,411,227
130,471,623,300
226,533,065,157
367,690,435,034
1,618,439,634,078

Nilai Tercatat/
Carrying Value
Rp

Nilai Tercatat/
Carrying Value
Rp

Nilai Wajar/
Fair Value
Rp

242,238,083,244
283,772,425,354
75,695,317,252
31,758,584,978
56,884,541,521
690,348,952,349

2015
Nilai Wajar/
Fair Value
Rp

Impact on Profit Before
Income Tax
Changes in Exchange Rate
On Rupiah (1%)
Changes in Exchange Rate
On Rupiah (-1%)

b. Fair Value of Financial Instruments
The following table represents the carrying value
and fair value of financial assets and liabilities:
2015

Nilai Wajar/
Fair Value
Rp

419,048,419,524
497,799,993,497
196,543,417,704
288,319,871,831
595,299,661,884
1,997,011,364,440

2014
Rp

242,238,083,244
283,772,425,354
75,695,317,252
31,758,584,978
56,884,541,521
690,348,952,349

Financial Assets
Cash and cash Equivalent
Accounts Receivable
Retention Receivables
Other Current Financial Assets
Gross Amount Due from Customer

2014
Nilai Wajar/
Fair Value
Rp

Nilai Tercatat/
Carrying Value
Rp

Nilai Wajar/
Fair Value
Rp

181,116,152,123

181,116,152,123

76,325,469,697

76,325,469,697

40,452,663,435

40,452,663,435

50,770,061,089

50,770,061,089

535,719,104,960

535,719,104,960

96,739,148,648

96,739,148,648

24,409,908,790
383,880,768,399
1,569,970,000
549,565,000,000
714,858,222,885
1,906,170,083,286

24,409,908,790
383,880,768,399
1,569,970,000
549,565,000,000
714,858,222,885
1,906,170,083,286

147,533,823,916
269,909,572,743
6,167,324,653
336,467,769,231
507,441,480,675
1,879,564,545,875

147,533,823,916
269,909,572,743
6,167,324,653
336,467,769,231
507,441,480,675
1,879,564,545,875

77,149,708,192
248,585,478,311
10,045,975,452
278,710,416,002
-751,683,390,040

77,149,708,192
248,585,478,311
10,045,975,452
278,710,416,002
-751,683,390,040

Financial Liabilities
Accounts Payable
Gross Amount Due to
Third Parties
Other Short-Term
Financial Liabilities
Accrued Expenses
Consumer Financing Payables
Temporary Syirkah Funds
Bank Loan

Manajemen Permodalan
Pengelolaan
modal
bertujuan
menjamin
kemampuan kelangsungan usaha Perusahaan
serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya.

c. Capital Management
Capital management aims to ensure the ability of
the
Company's
business
continuity
and
maximizing benefits for shareholders and other
stakeholders.

Secara berkala, Perusahaan menelaah dan
mengelola struktur permodalannya untuk
memastikan struktur modal dan pengembalian
kepada pemegang saham yang optimal. Dalam
usaha untuk menjaga struktur modal yang
optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan
jumlah dividen yang dibayarkan kepada
pemegang saham, penerbitan saham baru atau
menjual aset dalam rangka mengurangi aset
dan utang beresiko tinggi.

Periodically, the Company examines and
manages its capital structure to ensure its capital
structure and returns to shareholders are optimal.
In an effort to maintain an optimal capital
structure, the Company may adjust the amount of
dividends paid to shareholders, issuing new
shares or sell assets in order to reduce high-risk
assets and debts.
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34. Perjanjian Signifikan
a.

Proyek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

a. Project
Nilai Kontrak/
Contract Value
Rp

Nama Proyek/
Name of Project

No.

b.

34. Significant Agreement

Pembangunan Gedung Metro Park Residence/
Development of Metro Park Residence Building
Pembangunan Apartemen Kirana Commercial Avenue/
Development of Kirana Commercial Avenue Apartment
Pembangunan Apartemen Menteng Park/
Development of Menteng Park Apartment
Pembangunan Rumah Susun KS Tubun/
Development Rumah Susun KS Tubun
Pembangunan Grand Cut Meutia, Bekasi
Construction of Grand Cut Mutiea, Bekasi
Midtown Residence - Sumarecon Serpong/
Midtown Residence - Sumarecon Serpong
New World Grand Bali Resort Hotel/
New World Grand Bali Resort Hotel
Pembangunan Office-Jl.Timor No.16 Jakarta Pusat/
Development Office-Jl.Timor No.16 Jakarta Pusat/
Pembangunan Gedung Podomoro City Deli Medan/
Development Podomoro City Deli Medan Building
Puri Mansion Apartemen/ Puri Mansion Apartemen

PT Alam Hijau Teduh

2013 - 2016

377.893.198.705

PT Nusa Kirana Real Estate

2015 - 2017

508.380.208.401

PT Cempaka Wenang Jaya

2013 - 2018

149.388.000.000

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

140.158.463.500

PT Selaras Mitra Sejati

2015 - 2017

639.650.000.000

KSO Summarecon Serpong

2015 -2018

826.137.092.000

PT Mugie Bali Indah

2015 -2017

PT Puriasri Primalestari

2015 -2016

PT Sinar Menara Deli

2015 -2017

555.664.807.500

PT Citra abadi Mandiri

2015 -2017

160.935.129.300

JOLotte-Totalindo

2015 -2018

673.013.317.000

PT Mahkota Properti Indo Permata

2016 - 2019

342.573.466.000

PT Pilar Artha Mandiri

2017 - 2018

148.679.300.000

PT Duta Indah Kencana

2016 - 2017

175.924.808.500

PT Synsthesis Karya Pratama

2013 - 2017

374.000.000.000

KSO Duta Regency Karunia

2016 - 2017

1.657.354.166.873

Operasi Bersama

No
1

Proyek Chitaland/
Chitaland Project

2

Proyek Kota Kasablanka
Kota Kasablanka Project

Tanggal/Date
Mulai/Start Selesai/End

320.290.814.829

30.470.000.000

Pembangunan Gedung Kota Kasablanka/
Developmen Kota Kasablanka Building
Pembangunan Apartemen La Voret Vivante/
Development of La Voret Vivante Apartment
Pembangunan Apartemen Elcentro Bogor/
Development Elcentro Bogor Apartment
Pembangunan Apartemen Vittoria Residence/
Development Vittoria Residence Apartment
Pembangunan Apartemen Bassura City/
Development Bassura City Apartment
South Hills Residence/ Perumahan South Hills

Nama Proyek/
Name of Project

Pemberi Kerja/
Customers

2016

a. Joint Operation
Nilai Kontrak/
Contract Value
Rp
74,800,000,000

1,758,086,000,000

Pemberi Kerja/
Customers

Para Pihak/ Parties

Tanggal/ Date
Mulai/ Start
Selesai/ End

PT. Chitaland Perkasa

PT Totalindo Eka Persada :
PT Lotte

40% : 60%

2016

PT.Elite Prima Utama

PT Totalindo Eka Persada :
PT Lotte

30% : 70%

2015 - 2018

35. Transaksi Non Kas

35. Non Cash Transaction
2016
Rp

Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi
Arus Kas
Penambahan Modal dengan Penyerahan
Promisory Note
Penambahan Modal melalui Dividen Saham
Pembayaran Dividen dengan Diperhitungkan
Promisory Note
Penambahan Aset Tetap melalui
melalui Utang Pembiayaan Konsumen

Porsi/ Portion

2015
Rp

2014
Rp
Activities Not Affecting Cash Flows

100,000,000,000
9,500,000,000

---

---

Additional Capital through Transfer of Receivable
Additional Capital through Stock Divident
Divident Payment through Considering of Receivable
Additional Fixed Asset of
Consumer Financing Payable

(100,000,000,000)

--

--

--

2,021,500,000

13,577,801,992
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36. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

36. Events After Reporting Period

Berdasarkan akta notaris Dr. Irawan Soerodjo,
SH, MSi No. 36 tanggal 6 Februari 2017,
pemegang saham Perusahaan menyetujui
rencana untuk melakukan penawaran umum
perdana, perubahan nama Perusahaan menjadi
PT Totalindo Eka Persada Tbk, memberikan
program alokasi saham kepada karyawan, serta
perubahan susunan anggota direksi dan dewan
komisaris. Akta perubahan tersebut telah
dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
surat No. AHU-0003422.AH.01.02.Tahun 2017
tanggal 8 Februari 2017.

Based on notarial deed of Dr. Irawan Soerodjo,
SH, MSi No. 36 dated February 2017, the
Company’s shareholders agreed the plan to do
Initial Public Offering, the changes of the
Company’s name into PT Totalindo Eka
Persada Tbk, providing stock allocation to the
employee, and the changes for the composition of
board directors and commissioners. This
amendment has been reported and received by
the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia through its letter No. AHU0003422.AH.01.02. Year 2017 dated February 8,
2017.

Susunan dewan komisaris dan direksi setelah
persetujuan adalah sebagai berikut:

The compositon of board of commissioners and
directors after the approval is as follows:
Board of
Commissioners

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

Erry Firmansyah
Sabang Merauke Sihombing
Saut Irianto Rajagukguk

Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur (Independen)

Donald Sihombing
Sung Hyun Jim Baik
H. Joni
Andre Chandra Biantoro
Achyat
Eko Wardoyo

37. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

President Commissioner
Commissioners
Commissioners
Board of Directors
President Director
Director
Director
Director
Director
Director (Independent)

37. Reissuance of Financial Statement

Dalam
rangka Penawaran Umum
Saham,
Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan
keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dengan
perubahan pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan
Perubahan Equitas, Laporan Arus Kas dan beberapa
tambahan penyajian dan pengungkapan pada
Catatan 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 27,
33, 35, 36 dan 37 atas laporan keuangan terdahulu.

38. Standar dan Interpretasi yang Berlaku
Efektif pada Tahun 2017

In connection with the Company’s public offering, the
Company has reissued the financial statements for
the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014
with changes in statements of financial position,
statements of changes in equity, statements of cash
flow and several additional presentation and
disclosures in Note 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 20, 21,
24, 25, 27, 33, 35, 36 and 37 on previous financial
statements.

38. Standards and Interpretations Which
Become Effective in 2017

Amandemen standar dan interpretasi berikut
efektif untuk periode yang dimulai pada atau
setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan
dini diperkenankan sebagai berikut:

Amendments to standards and interpretations
effective for periods beginning on or after
January 1, 2017, with earlier application as
follows:
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x Amandemen PSAK No. 1: “Penyajian
Laporan Keuangan”
x ISAK No. 31: “Interpretasi atas Ruang
Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi”
x PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): “Laporan
Keuangan Interim”
x PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): “Imbalan
Kerja”
x PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): “Aset
Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan
Operasi yang Dihentikan”
x PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016):
“Instrumen Keuangan: Pengungkapan”

x Amendment PSAK No. 1: “Presentation of
Financial Statements”
x ISAK No. 31: “Interpretation of the Scope of
PSAK No. 13: Investment Property”
x PSAK No. 3 (Adjustment 2016): “Interim
Financial Statements”
x PSAK No. 24 (Adjustment 2016): “Employee
Benefits”
x PSAK No. 58 (Adjustment 2016): “NonCurrent Assets Held for Sale and
Discontinued Operations”
x PSAK No. 60 (Adjustment 2016): “Financial
Instrument: Disclosure”

Standar dan amandemen standar berikut
efektif untuk periode yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan
penerapan dini diperkenankan adalah sebagai
berikut:
x Amandemen PSAK No. 16: “Agrikultur
Tanaman Produksi”
x Amandemen PSAK No. 69: “Agrikultur”
x Amandemen PSAK No. 16: “Aset Tetap
tentang Agrikultur: Tanaman Produktif”
x Amandemen PSAK No. 2: “Laporan Arus
Kas”
x Amandemen PSAK No. 46: “Pajak
Penghasilan”

The following standards and amendments to
standards effective for periods beginning on or
after January 1, 2018, with earlier application
permitted are as follows:
x Amendment PSAK No. 16: “Agriculture
Plant Productive”
x PSAK No. 69: “Agriculture”
x Amendments PSAK No. 16: “Property and
Equipment on Agriculture: Plant Productive”
x Amendment PSAK No. 2: “Cash Flow
Statements”
x Amendment PSAK No. 46: “Income Tax”

Hingga tanggal laporan keuangan ini
diotorisasi, Perusahaan masih melakukan
evaluasi atas dampak potensial dari
penerapan standar baru, amandemen standar
dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the financial statements being
authorized, the Company is still evaluating the
potential impact of the adoption of new
standards, amendment to standards and
interpretation of the standards.

39. Tanggung Jawab Manajemen
atas Laporan Keuangan

39. Management Responsibility on Financial
Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab
atas penyusunan laporan keuangan yang
diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal
20 April 2017.
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The Company's management is responsible for
the preparation of financial statements were
authorized for issueance on the April 20, 2017.
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