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PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero) 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
(Dalam Rupiah Penuh) 
 
 

2020 2019

Catatan Rp Rp

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas 4, 27, 28 14.806.979.004 15.571.731.288 

Piutang Usaha 5, 28

Pihak Berelasi 27 -- 1.038.332.359

Pihak Ketiga 4.463.172.073 17.520.449.132 

Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga 28 120.979 268.978 

Persediaan 6 294.086.334 422.867.681 

Pajak Dibayar di Muka 15.a 2.595.158.854 2.560.815.492 

Biaya Dibayar di Muka 7 356.613.513 601.883.192 

Total Aset Lancar 22.516.130.757 37.716.348.122 

ASET  TIDAK  LANCAR

Penyertaan Saham 8, 28 2.616.000.000 2.616.000.000 

Properti Investasi 9 21.248.901.194 22.191.855.376 

Aset Tetap 10 14.351.577.246 22.093.455.304 

Aset Hak Guna 11 9.545.359.483 --

Aset Pajak Tangguhan 15.f 8.668.890.465 7.991.676.581 

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 12, 27, 28 1.555.903.948 410.000.000 

Total Aset Tidak Lancar 57.986.632.336 55.302.987.261 

TOTAL ASET 80.502.763.093 93.019.335.383 

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha - Pihak Ketiga 13, 28 2.024.647.914 2.099.299.168 

Beban Akrual 14, 28 2.444.890.252 2.059.522.019 

Utang Pajak 15.b 349.309.979 443.336.443 

Utang Kerjasama Operasi 16, 28 -- 1.225.129.371 

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 17, 28 752.740.264 1.797.542.865 

Pendapatan Diterima di Muka Jangka Pendek 19 3.307.529.290 2.869.983.324 

Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang: 

Utang Bank 18, 28 205.882.573 277.399.391 

Total Liabilitas Jangka Pendek 9.085.000.272 10.772.212.581 

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank 18, 28 472.083.375 677.712.282 

Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang 19 12.479.929.799 13.151.228.835 

Liabilitas Imbalan Pascakerja 20 12.891.501.764 12.948.360.764 

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya 21, 28

Pihak Berelasi 27 3.027.631.565 3.298.466.575 

Pihak Ketiga 305.991.424 305.991.424 

Total Liabilitas Jangka Panjang 29.177.137.927 30.381.759.880 

EKUITAS

Modal Saham, Nilai Nominal - Rp1.000.000

Modal Dasar 75.000 Lembar

Modal Ditempatkan dan Disetor 19.000 lembar 22 19.000.000.000 19.000.000.000 

Saldo Laba 23.240.624.894 32.865.362.922 

Total Ekuitas 42.240.624.894 51.865.362.922 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 80.502.763.093 93.019.335.383 



 

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  

laporan keuangan secara keseluruhan  

 
 2  

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero) 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
(Dalam Rupiah Penuh) 
 
 

2020 2019

Catatan Rp Rp

PENDAPATAN 23 58.762.731.339 62.528.843.723 

BEBAN POKOK PENDAPATAN 24 (35.698.078.801) (47.240.825.839)

LABA BRUTO 23.064.652.538 15.288.017.884 

BEBAN USAHA

Beban Administrasi dan Umum 25 (17.808.531.758) (18.847.468.596)

Beban Lain-lain 26 (5.582.079.567) (311.682.193)

Pendapatan Lain-lain 26 1.144.843.947 538.152.448

LABA (RUGI) USAHA 818.885.160 (3.332.980.457)

Pajak Penghasilan Final (2.926.948.762) (3.275.449.900)

Beban Keuangan 26 (176.177.615) (211.623.415)

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (2.284.241.217) (6.820.053.772)

Beban Pajak Penghasilan 15.c (1.295.367.017) 2.090.623.561 

RUGI TAHUN BERJALAN (3.579.608.234) (4.729.430.211)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 

Kerugian Aktuarial atas Program Imbalan Pasti 20 (630.613.000) (6.322.461)

Pajak Penghasilan Terkait 15.e 125.806.477 1.580.615 

Total Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak (504.806.523) (4.741.846)

TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (4.084.414.757) (4.734.172.057)
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PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero) 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
(Dalam Rupiah Penuh) 
 
 

Modal Jumlah

Catatan Saham Saldo Laba *) Ekuitas

Saldo Per 1 Januari 2019 22 19.000.000.000 37.599.534.979 56.599.534.979

Rugi Tahun Berjalan -- (4.729.430.211) (4.729.430.211)

Penghasilan Komprehensif Lainnya -- (4.741.846) (4.741.846)

Saldo Per 31 Desember 2019 22 19.000.000.000 32.865.362.922 51.865.362.922

Penyesuaian atas Penerapan Awal - PSAK 71 2.d -- (5.540.323.271) (5.540.323.271)

Saldo Per 1 Januari 2020 19.000.000.000 27.325.039.651 46.325.039.651

Rugi Tahun Berjalan -- (3.579.608.234) (3.579.608.234)

Penghasilan Komprehensif Lainnya -- (504.806.523) (504.806.523)

Saldo Per 31 Desember 2020 22 19.000.000.000 23.240.624.894 42.240.624.894

 
*) Saldo Laba Termasuk Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti 
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PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero) 
LAPORAN ARUS KAS 
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
(Dalam Rupiah Penuh) 
 
 

2020 2019

Catatan Rp Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

Penerimaan Kas dari Pelanggan 68.453.662.483 68.447.942.400 

Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya (67.689.099.268) (60.134.038.143)

Penerimaan Bunga 423.237.750 452.489.449

Penerimaan Restitusi Pajak 15.g 1.131.030.071 --

Pembayaran Bunga (387.480.348) (186.215.217)

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi 1.931.350.688 8.580.178.489

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penambahan Aset Tetap 10 (1.783.026.763)    (5.784.058.555)    

Penambahan Properti Investasi 9 (635.930.484)       (1.514.157.972)

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (2.418.957.247) (7.298.216.527)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran Utang Bank (277.145.725) (243.151.446)

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan (277.145.725) (243.151.446)

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS & SETARA KAS (764.752.284) 1.038.810.516

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 15.571.731.288 14.532.920.772 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 14.806.979.004 15.571.731.288
 

 
*) Informasi Tambahan Arus Kas disajikan Pada Catatan 29 
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1. Umum 

 
a. Pendirian Perusahaan 

PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) (“Perusahaan) yang berkedudukan di Pulau 
Batam berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan pada tahun 1974 Akta Notaris No. 22 
tanggal 6 Mei 1974 oleh Notaris Abdul Latief, S.H., di Jakarta, kemudian diubah dengan Akta Notaris 
No. 47 tanggal 24 Juli 1986 oleh Notaris Irawati Marzuki Arifln, S.H., yang merupakan perpanjangan 
dari realisasi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 tahun 1973 yang telah diubah lagi melalui 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2005. Terakhir, akta pendirian perusahaan 
diubah dengan Akta Notaris No. 5 tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 oleh Notaris Agus Sudiono 
Kuntjoro, S.H., M.H.  

 
Maksud pendirian perusahaan, sebagai perwujudan dari Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973 
dengan perubahan Keputusan Presiden No. 113 tahun 2000 yang menetapkan Pulau Batam sebagai 
Daerah Kawasan Berikat dan dalam operasionalnya tidak hanya sebagai alat penunjang kebijaksanaan 
program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, tetapi sekaligus berperan dalam 
menyelenggarakan Pengusahaan Daerah Industri dengan Keputusan Presiden No. 56 tahun 1984 dan 
Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1986 pasal 5 dengan orientasi laba.  
 
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sesuai dengan Surat 
No. S-658/MBU/09/2019 tanggal 27 September 2019 Dari Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku 
Pemegang Saham PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) melalui akta Notaris  
No.486 tanggal 12 November 2020 oleh Notaris Devi Ananji, S.H., M. Kn. Notaris di Kota Batam 
memutuskan perubahan pada pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai Maksud dan Tujuan 
Perusahaan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 
dua ribu tujuh belas) dan penambahan jenis kegiatan usaha Perusahaan. Dan telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0194725.AH.01.11. Tahun 2020 
Tanggal 20 November 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam. 
 
Sesuai dengan anggaran dasar ruang lingkup kegiatan Perusahaan menjadi sebagai berikut:  
 
Maksud Dan Tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang:  
a.  Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan; 
b.  Real Estat; 
c.  Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa; 
d.   Angkutan Perairan;  
e.  Penyedia Akomodasi;  
f.  Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas; 
g.  Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya; 
h.  Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya; 
i.  Industri Makanan; 
j.  Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu 

YBDI); 
k. Aktivitas Pos dan Kurir; 
I.  Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; 
m.  Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor; 
n.  Pengelolaan Air; 
o.  Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah; 
p.  Penyediaan Makanan dan Minuman; 
q.  Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. 

 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan melakukan kegiatan usaha-usaha 
sebagai berikut:  
a.  Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan  

Aktivitas Bounded Warehousing atau wilayah kawasan berikat; pergudangan dan penyimpanan; 
aktivitas cold storage; pergudangan dan penyimpanan lainnya; aktivitas pelayaran ke pelabuhan 
laut; aktivitas kebandarudaraan; penanganan kargo (bongkar muat barang); aktivitas penunjang 
angkutan perairan lainnya; jasa pengurusan transportasi (JPT); aktivitas ekspedisi muatan kapal 
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(EMKL); aktivitas ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU); aktivitas penunjang angkutan darat 
lainnya; aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau; aktivitas pelayaran kepelabuhan 
penyeberangan; aktivitas pelabuhan perikanan;  

b. Real Estat 
Kawasan industri; real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; real estat atas dasar balas jasa 
(fee) atau kontrak; kawasan pariwisata;  

c.  Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa  
Angkutan darat lainnya untuk penumpang; angkutan bermotor untuk barang umum angkutan 
bermotor untuk barang khusus;  

d. Angkutan Perairan 
Angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang; angkutan laut dalam negeri untuk barang 
khusus; angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang; angkutan laut luar negeri liner untuk 
barang; angkutan laut luar negeri tramper untuk barang; angkutan laut luar negeri untuk barang 
khusus;  

e. Penyedia Akomodasi 
Hotel bintang lima; hotel bintang empat; hotel bintang tiga; hotel bintang dua; hotel bintang satu; 
apartemen hotel; villa dan penyedia akomodasi lainnya;  

f.  Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas  
Aktivitas seni pertunjukan; aktivitas pekerja seni; penunjang hiburan; aktivitas hiburan, seni dan 
kreativitas lainnya;  

g.  Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya 
Taman budaya; wisata budaya lainnya; taman konservasi alam taman nasional; taman hutan 
raya (TAHURA); taman wisata alam;  

h. Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya 
Aktivitas taman bertema atau taman hiburan; wisata petualangan alam; daya tarik wisata alam 
lainnya; wisata agro; taman rekreasi/taman wisata; dermaga marina; aktivitas hiburan dan 
rekreasi lainnya;  

i. Industri Makanan 
Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan; industri pengolahan dan pengawetan 
buah-buahan dan sayuran dalam kaleng; industri pengolahan sari buah dan sayuran;  

j.  Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu 
(YBDI).  
Pertanian tanaman hias; pertanian holtikultura sayuran daun; pertanian holtikultura buah; 
pertanian holtikultura sayuran buah; pertanian holtikultura umbi; pertanian pengembangbiakan 
tanaman; pembibitan dan budidaya sapi potong; pembibitan dan budidaya sapi perah; pembibitan 
dan budidaya kambing potong; pembibitan dan budidaya sapi perah; budidaya ayam ras 
pedaging; budidaya ayam ras petelur;  

k Aktivitas Pos Dan Kurir; 
 Agen Pos; aktivitas kurir; aktivitas agen kurir; 

I.  Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor  
Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar bahan bakar 
padat, cair dan gas dan produk yang berhibungan dengan itu (YBDI);  

m.      Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor  
 Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU); 
Perdagangan eceran bahan bakar lainnya; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan 
akar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya; perdagangan eceran keliling bahan 
bakar dan minyak pelumas;  

n.      Pengelolaan Air  
Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum; penampungan dan penyaluran air baku; 
aktivitas penunjang pengelolaan air;  

o.      Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah  
 Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya;  

p.      Penyediaan Makanan dan Minuman  
 Restoran; bar; rumah minum/kafe;  

q.      Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. 
 

Perusahaan berkedudukan di Batam dengan kantor pusat berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No.1, 
Bengkong Laut, Batu Ampar, Batam dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1973.  
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b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan 
Berdasarkan Akta Notaris No. 567 tanggal 13 Oktober  2020 yang dibuat dihadapan Devi Ananji, S.H., 
M.Kn.,  dan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanto Lie, 
S.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: 
 

2020 2019

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Wahjoe Triwidijo Koentjoro Dwianto  Eko  Winaryo

Komisaris Hazhary Hazhary

Direksi

Direktur Utama Dikdik Permadi Yoffana Djuhaery  
 
Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebanyak 118 dan 140 
orang (tidak diaudit). 

 
 

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan 

 
2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

Laporan keuangan Perusahaan 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). 
 

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. 
 
Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam 
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 
 
Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang 
merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Perusahaan menetapkan mata uang fungsional sendiri 
dan unsur-unsur dalam laporan keuangan diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut. 
 

2.c. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar 
Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau 
setelah tanggal 1 Januari 2020  
Standar dan amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 
1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu: 

• PSAK 15 (Amendemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang 
Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; 

• PSAK 62 (Amendemen 2017): Kontrak Asuransi – Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan 
dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi; 

• PSAK 71: Instrumen Keuangan; 

• PSAK 71 (Amendemen 2017): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan 
Kompensasi Negatif; 

• PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan; 

• PSAK 73: Sewa; 

• ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba; 

• PSAK 1 (Amendemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan; 

• PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan; 

• PSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; 
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• PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan 
Kesalahan tentang Definisi Material; 

• PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah; 

• PSAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan terkait 
Kepemilikan Persediaan; 

• ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah; 

• ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: 
Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa; 

• Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan 
Suku Bunga. 

 
Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut 
tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak 
memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya. 
 
Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar dan interpretasi standar di atas yang relevan 
terhadap laporan keuangan Perusahaan: 
  
Penerapan Awal PSAK 71: Instrumen Keuangan 
PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" 
dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan 
berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran 
cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit 
ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan 
yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai. 
 
Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perusahaan memilih penerapan secara 
retrospektif modifikasian dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 
Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif. 
 
Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai 
tercatat aset keuangan Perusahaan pada awal penerapan PSAK 71. 
 
Dalam PSAK 71, aset keuangan diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif 
lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi ini berdasarkan dua 
kriteria: 

• Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu; dan 

• Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran 
pokok dan bunga (“SPPI”) dari jumlah pokok terutang. 

 
Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini 
merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko 
lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. 
Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk 
menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari 
arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI. 
 
Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Perusahaan 
mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal 
menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau 
jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. 
 
Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan PSAK 55: Instrumen Keuangan 
Pengakuan dan Pengukuran, penyesuaian saldo awal dan PSAK 71: Instrumen Keuangan pada 
tanggal 1 Januari 2020: 
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Berdasarkan PSAK 55 Penyesuaian Saldo Laba Berdasarkan PSAK 71

Rp Rp Rp

Aset Lancar 

Piutang dari Pihak Ketiga 17.520.449.132 (7.387.097.695) 10.133.351.437

Aset Pajak Tangguhan 7.991.676.581 1.846.774.424 9.838.451.005

Ekuitas 

Saldo Laba 32.865.362.922 (5.540.323.271) 27.325.039.651  
 
PSAK 73: Sewa  
PSAK 73 menggantikan PSAK 30: “Sewa” yang mensyaratkan Perusahaan sebagai pihak penyewa 
mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya 
diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau 
sewa dengan aset yang bernilai rendah. 
 
Perusahaan menerapkan PSAK 73 secara retrospektif yang dimodifikasi dengan dampak kumulatif 
pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. 
 
Pada tanggal penerapan awal, untuk semua sewa, kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai 
rendah, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi, Perusahaan: 
- Mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, dan 

didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada 1 
Januari 2020; 

- Memilih untuk mengakui aset hak-guna sebesar utang sewa, dengan penyesuaian atas jumlah 
sewa dibayar di muka atau akrual atas pembayaran terkait sewa tersebut yang diakui pada 
laporan keuangan sebelum penerapan awal standar ini. 

 
Pada tanggal penerapan awal, Perusahaan juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai 
berikut: 
- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup 

serupa; 
- Memilih tidak menerapkan model akuntansi sewa baru untuk sewa yang masa sewanya berakhir 

dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal dan mencatat sewa tersebut dengan cara yang 
sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut 
dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang 
mencakup tanggal penerapan awal. 

 
Dampak penerapan awal PSAK 73 terhadap saldo awal 1 Januari 2020 untuk aset hak-guna sebesar 
Rp10.139.280.964. 
 

2.e.  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. 
 
Perusahaan mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai operasi bersama. 
 
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: 
(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. 
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2.f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi 
Pihak-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 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 terkait 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); 

(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 pascakerja 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); atau 

(viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok 
tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada 
entitas induk dari entitas pelapor. 

 
Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, 
atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan 
badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. 
 

2.g. Instrumen Keuangan 
Aset Keuangan 
Pengakuan dan Pengukuran Awal 
Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan 
Perusahaan, 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. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan 
dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan 
langsung pada periode yang bersangkutan. 
 
Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan 
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 
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 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. 
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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. 
 

(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. 

 
Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. 

 
(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.  

 
Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. 

 
(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.  

 
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. 

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

 
Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan 
 Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020 
Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan 
komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 
 
i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi 

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi: 
1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan 

dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan  
2. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu 

atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal 
and interest - SPPI) dari jumlah pokok terutang.  
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Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan 
pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas 
perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan 
nilainya. 
 
Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di 
laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi. 

 
Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain 
diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak 
sering. 
 

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (”FVTOCI”) 
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi: 
1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan 

mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan 
2. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu 

atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal 
and interest - SPPI) dari jumlah pokok terutang. 
 

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan 
atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut 
dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang 
sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi 
sebagai penyesuaian reklasifikasi.  
 

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”) 
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria 
untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI. 
 
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. 
 
Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria 
untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga 
diukur pada FVTPL. Namun demikian, Peruahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat 
dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk 
diperjualbelikan dalam waktu dekat (held for trading) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini 
menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, 
kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang 
sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui 
laba rugi. 
 

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. 
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. 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. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau 
diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga 
efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.  
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Penurunan Nilai Aset Keuangan 
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 
Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset 
keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa 
yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut 
berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan 
yang dapat diestimasi secara andal. 
 

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:  
- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau  
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau 

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

reorganisasi keuangan; 
- 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. 
 

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara 
individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat 
termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan 
penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan 
kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang. 
 

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

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas 
aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan 
kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun 
cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah 
dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai 
tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi. 
 

Untuk investasi pada instrument ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang 
signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya 
dianggap sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai. 
 
Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah 
diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi. 
 

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

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

Penurunan Nilai Aset Keuangan 
Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020 
Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. 
Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti obyektif sebagai akibat adanya satu atau 
lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi 
terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan terdampak. 
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Perusahaan mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau 
komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada 
instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai. 
 

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan 
sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan 
tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen 
keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah 
kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. 

 

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian 
tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan. 

 

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar 
kewajiban kreditnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan 
ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana 
Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit. 

 

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset 
keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan 
komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) 
diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. 

 

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang 
mencerminkan: 

i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan 
mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi; 

ii. Nilai waktu uang; dan 
iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada 

tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi 
masa depan. 

 

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak 
pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko 
kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal 
bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas 
kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam 
jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk 
memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki 
risiko kredit rendah, Perusahaan dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian 
eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat “investment grade” berdasarkan penilaian eksternal 
merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan 
risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. 
 

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan 
Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus 
kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara 
substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika 
Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat 
kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan 
berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus 
dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset 
keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman 
yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima. 

 

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset 
dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah 
diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba 
rugi. 
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Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan 
masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan 
jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan 
keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua 
bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian 
yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui 
dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui 
tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. 
Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain 
dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan 
nilai wajar relatif kedua bagian tersebut. 

 

Reklasifikasi 
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 
Perusahaan tidak mereklasifikasi instrumen 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. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset 
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 pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan 
awal. 

 

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. 
 

Reklasifikasi 
Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020 
Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan ketika Perusahaan mengubah tujuan model bisnis untuk 
pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan. 
 

Ketika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara 
prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian 
(termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya. 

 

Ketika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan 
diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau 
kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset 
keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Perusahaan melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari 
aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai 
wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru. 

 

Pada saat Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan 
diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan 
atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar 
aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran 
kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Perusahaan 
mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori 
pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada 
tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset 
keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur 
seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. 



PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero) 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
(Dalam Rupiah Penuh) 
 
 

 
Final draft/June 30, 2021  16 paraf: 

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan 
karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian 
kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. 

 

Pada saat Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi 
kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika 
Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran 
FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang 
sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai 
penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi. 
 

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas 
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sesuai 
dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. 

 

Instrumen Ekuitas 
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah 
dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih 
setelah dikurangi biaya penerbitan langsung. 

 

Liabilitas Keuangan 
Liabilitas keuangan Perusahaan terutama terdiri dari utang bank, utang usaha, liabilitas keuangan 
jangka pendek lainnya, liabilitas sewa, beban akrual dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya. 

 

Utang bank, utang usaha, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, liabilitas sewa, beban akrual dan 
liabilitas keuangan jangka panjang lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi 
biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan 
metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif. 

 

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan 
pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif. 
 

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian 
premium atau diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu 
sukuk ijarah. 

 

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

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 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. 
 

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. 
 

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

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan 
Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan 
telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang 
dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi. 
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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. 
 

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. 
 

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

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). 

 
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. 
 

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

2.h.  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.i.    Persediaan 
Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. 
Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul 
sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.  
 
Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan 
taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi 
biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. 
 
Persediaan terdiri dari bahan bakar minyak dan pelumas, suku cadang, alat tulis, kantor dan cetakan 
yang dinilai berdasarkan harga perolehan dengan menggunakan metode FIFO (First in First Out).  
 

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

2.k.  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. 
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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. 
 

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, 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. 
 
Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan 
pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. 
 
Perusahaan mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti 
memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan 
penggunaan, mencakup: 
a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari 

properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri; 
b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi 

persediaan; 
c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri 

menjadi properti investasi; dan 
d.   Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti 

investasi. 
 

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. 
 
Penyusutan properti investasi 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: 

Tahun Tarif

Gedung dan Bangunan 20 5%  
 

2.k.  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. 
 
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: 

Tahun Tarif

Gedung dan Bangunan 20 5%

Mesin dan Instalasi 4 25%

Kendaraan dan Alat Berat 4 25%

Inventaris 4 25%   
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Akumulasi biaya perolehan 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 ekonomis 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. 
 
Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai 
residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis. 
 

2.l.  Sewa 
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 
Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan 
sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk 
kontraknya pada tanggal awal sewa. 
 
Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara  
substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. 
 
Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara  
substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. 
 
Perusahaan Sebagai Penyewa (Lessee) 
Pada awal masa sewa, Perusahaan mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam 
laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa 
minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. 
Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah 
tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak,  digunakan 
tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee 
ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah 
konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri. 
 
Dalam sewa operasi, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis 
lurus selama masa sewa. 
 
Perusahaan Sebagai Pesewa (Lessor)  
Perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar 
jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai 
pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada 
suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto 
Perusahaan sebagai lessor dalam sewa pembiayaan. 
 
Perusahaan menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. 
Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam 
jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang 
sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada 
periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus 
selama masa sewa. 
 
Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020 
Perusahaan Sebagai Penyewa (Lessee)  
Pada tanggal permulaan suatu kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau 
mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut 
memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka 
waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak 
untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Perusahaan menilai apakah:  
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a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit 
atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas 
aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka 
asset tersebut tidak teridentifikasi;  

b. Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari 
penggunaan aset selama periode penggunaan; dan  

c. Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan 
memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah 
bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua 
keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, 
Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:  
- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau  
-  Perusahaan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan 

apa aset akan digunakan. 
 

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu 
komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen 
sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. 
 
Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-
guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas 
sewa  disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan,  
ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar  dan 
memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset  berada, 
dikurangi insentif sewa yang diterima. 
 
Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan 
aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan 
aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar.  
 
Periode penyusutan untuk aset hak-guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada  
ketentuan masa manfaat aset tetap. 
 
Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal 
permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga 
tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Umumnya, 
Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto. 
 
Setelah pengakuan awal liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan 
metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa 
masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi 
Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika 
Perusahaan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau 
penghentian.  
 
Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah 
tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang 
menjadi nol.  
 
Perusahaan menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah 
berdasarkan sewa-per-sewa.  
 
Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas 
sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan 
pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai 
beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa. 
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Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa 
aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum seperti komputer, laptop, telepon 
genggam, dan perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon 
nilai rendah yang ditetapkan oleh Perusahaan.  
 
Perusahaan sebagai Pemberi Sewa (Lessor)  
Sewa dimana Perusahaan tidak mengalihkan secara subtansial seluruh resiko dan manfaat yang 
terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi biaya langsung awal 
sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan 
diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. 
Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa. 

   
2.m. 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). 
 
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 
 
Pendapatan Jasa 
Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi. 
 
Pendapatan bunga 
Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif.  
 
Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual. 
 
Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020 
Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima 
langkah analisa berikut: 
1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut: 

- Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak 
- Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu 
  pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan 
- Kontrak memiliki substansi komersial 
- Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan 

2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji 
dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke 
pelanggan. 

3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh 
suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke 
pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat 
variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang 
diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan 
dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode 
kontrak. 

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual 
berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak 
dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya 
yang diharapkan ditambah marjin. 

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan 
barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas 
barang atau jasa tersebut). 

 
Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. 
Terdapat kondisi di mana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian di 
bawah ini: 
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- Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan 
memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara 
substansial seluruh sisa manfaat dari barang. 

- Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan 
memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara 
substansial seluruh sisa manfaat dari barang. 

- Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan 
memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara 
substansial seluruh sisa manfaat dari barang. 

- Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan legal atas barang. 
- Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik atas barang. 

 
2.n. Imbalan Pascakerja 

Imbalan Pascakerja 
Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung 
berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (“UU 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. 

 
Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan 
pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas. 

 
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. 

 
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. 

 
Perusahaan mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, 
ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode. Perusahaan telah 
menghentikan program imbalan pasti menjadi program iuran pasti sejak tahun 2018. 

 
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 

57  dan melibatkan pembayaran pesangon. 
 

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan 
selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja. 

 
2.o. Pajak Penghasilan 

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam 
menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, 
kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan 
komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui 
dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. 

 
Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai 
liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya 
melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. 
Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang 
diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan 
tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada 
akhir periode pelaporan. 
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Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode 
sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum 
dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak 
masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit 
pajak belum dimanfaatkan. 
 

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan 
temporer kena pajak yang berasal dari: 
a) pengakuan awal goodwill; atau 
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat 

transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). 
 
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang 
kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari 
pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan 
pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). 
 

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku 
ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang 
telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan 
liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan 
memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat 
aset dan liabilitasnya. 
 

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan 
mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi 
tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak 
tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan 
hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai. 
 

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan 
hanya jika: 
a) Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus 

aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan 
b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang 

dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas: 
i. entitas kena pajak yang sama; atau 
ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak 

kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara 
bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau 
liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan. 

 
Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, 
Perusahaan: 
 

a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah 
yang diakui; dan 

b) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah 
yang diakui; dan 
 

2.p. 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 dan entitas anak adalah Rupiah. 

2020 2019

Rp Rp

1 USD 14.105,01            13.901,01

1 SGD 10.644,09            10.320,74  
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Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata 
uang asing diakui dalam laba rugi. 
 
 

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan yang Penting 

 
Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang dijelaskan di atas, manajemen diwajibkan 
untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak 
tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan  
faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut. 
 
Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam 
periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode 
revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan. 
 
Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi 
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas, tidak terdapat pertimbangan kritis  
yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. 
 
Sumber Ketidakpastian Estimasi 
Asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari ketidakpastian estimasi lain  
pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material 
terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. 
 
Rugi Penurunan Nilai pada Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi 
Perusahaan menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada 
setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, 
manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau 
upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi 
ekonomi masa depan. Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur 
kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup 
untuk seluruh piutang usaha. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 28. 
 
Estimasi Umur Manfaat Properti Investasi dan Aset Tetap  
Perusahaan melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis properti investasi dan 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 properti investasi dan aset tetap disajikan 
dalam Catatan 9 dan 10. 
 
Imbalan Kerja 
Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar 
aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan 
pascakerja. 
 
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. 
 
Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. 
Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 20. 
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Rugi Penurunan Nilai Piutang 
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 
Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam 
menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, 
apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas 
metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara 
berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. 
 
Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020 
Pada tanggal pelaporan Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat 
secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan 
mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan 
perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan 
membandingkan risiko gagal bayar pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat 
pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedian tanpa biaya. 
 
Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah jika instrumen keuangan memiliki risiko gagal 
bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas 
kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan kondisi ekonomik dan bisnis yang memburuk dalam jangka 
waktu panjang, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus 
kas kontraktualnya 
 
Pada tanggal pelaporan Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat 
secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan 
mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan 
perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan 
membandingkan risiko gagal bayar pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat 
pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedian tanpa biaya. 
 
Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah jika instrumen keuangan memiliki risiko gagal 
bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas 
kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan kondisi ekonomik dan bisnis yang memburuk dalam jangka 
waktu panjang, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus 
kas kontraktualnya. 
 
Nilai Wajar Instrumen Keuangan 
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak 
tersedia di pasar aktif, maka akan 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. Pengungkapan lebih lanjut 
tentang nilai wajar terdapat dalam Catatan 28. 
 
Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan  
Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar 
kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat 
digunakan. Estimasi oleh manajemen yang disyaratkan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan 
yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi 
perencanaan pajak masa depan. 
 



PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero) 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
(Dalam Rupiah Penuh) 
 
 

 
Final draft/June 30, 2021  26 paraf: 

 

4. Kas dan Setara Kas 

 
2020 2019

Rp Rp

Kas 

Rupiah 283.511.338 408.460.752 

Dolar Singapura 2.113.918.944 897.698 

Sub  Total 2.397.430.282 409.358.450 

Bank

Rupiah

Pihak Berelasi (Catatan 27)

PT Bank  Mandiri (Persero) Tbk 1.585.901.532 3.300.002.119 

PT Bank  Mandiri Syariah 443.895.252 107.311.713 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 71.153.138 1.466.229.583 

Pihak Ketiga

PT Ban Central Asia Tbk 717.437 145.134 

PT Bank Maybank Indonesi Tbk -- 46.954.613 

Dolar Amerika

Pihak Berelasi (Catatan 27)

PT Bank  Mandiri (Persero) Tbk 52.843.524 52.063.175 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 30.121.885 29.631.254 

Dolar Singapura

Pihak Berelasi (Catatan 27)

PT Bank  Mandiri (Persero) Tbk 2.798.120.705 2.419.630.718 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 56.932.249 56.853.241 

Sub  Total 5.039.685.722 7.371.509.838  
Deposito Berjangka

Rupiah

Pihak Berelasi (Catatan 27)

PT Bank  Syariah Mandiri 3.000.000.000 328.500.000 

PT Bank  Mandiri (Persero) Tbk 2.369.863.000 --

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1.000.000.000 --

Pihak Ketiga

PT BPR Banda Raya 1.000.000.000 --

PT Bank Muamalat Tbk -- 7.462.363.000 

Sub  Total 7.369.863.000 7.790.863.000 

Total 14.806.979.004 15.571.731.288 

Tingkat Bunga Deposito Berjangka 3,5%-5,3% 3,5%-5,3%

Jangka Waktu 3 bulan 3 bulan  
 
 
5. Piutang Usaha 

 
a. Berdasarkan Pelanggan 

 
2020 2019

Rp Rp

Pihak Berelasi (Catatan 27) 1.038.332.359 1.038.332.359

Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (1.038.332.359) --

Sub Total -- 1.038.332.359

Pihak Ketiga 21.792.883.550 22.919.315.706

Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (17.329.711.477) (5.398.866.574)

Sub Total 4.463.172.073 17.520.449.132

Total 4.463.172.073 18.558.781.491
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b. Berdasarkan Umur 
2020 2019

Rp Rp

Belum Jatuh Tempo 1.759.606.103 3.712.253.993

1 - 30 Hari 1.438.772.418 4.493.528.820

31 - 60 Hari 3.179.297.856 2.996.547.550

61 - 90 Hari 1.653.455.206 1.754.953.554

Lebih dari 90 Hari 14.800.084.326 11.000.364.148

Sub Total 22.831.215.909 23.957.648.065

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (18.368.043.836) (5.398.866.574)

Total 4.463.172.073 18.558.781.491
 

 
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut 

2020 2019

Rp Rp

Saldo Awal 5.398.866.574 5.398.866.574

Dampak atas Penerapan PSAK 71 7.387.097.695 --

Penambahan (Catatan 26) 5.582.079.567 --

Saldo Akhir 18.368.043.836 5.398.866.574
 

 
Pada 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai 
tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. 
 
Semua piutang usaha dalam mata uang Rupiah. 
 
Tidak ada piutang usaha Perusahaan yang dijadikan jaminan utang bank. 
 
 

6. Persediaan 

 
2020 2019

Rp Rp

Suku Cadang 195.559.659 354.525.649

Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 50.795.480 28.023.095

Alat Tulis Kantor dan Cetakan 47.731.195 40.318.937

Total 294.086.334 422.867.681
 

 
Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya pada tanggal 
31 Desember 2020 dan 2019. 
 
Tidak ada persediaan yang di jaminkan sebagai jaminan utang bank. 
 
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 
2020 dan 2019. 
 
 

7. Biaya Dibayar Di Muka 

 
2020 2019

Rp Rp

Biaya Asuransi 296.613.513 337.010.732

Sewa Kendaraan 60.000.000 23.000.000

Sewa Lahan -- 241.872.460

Total 356.613.513 601.883.192
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8. Penyertaan Saham 

 
Akun ini merupakan investasi pada PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) sesuai akta Notaris 
No.1 tanggal 1 November 2017 yang dibuat oleh notaris Elmavirna Calvira Malik, S.H., M.kn, yang 
menjelaskan bahwa utang perusahaan kepada kreditur konkuren dikonversi menjadi saham seri B yang 
dapat ditarik kembali, tidak berhak atas dividen dan tanpa hak suara berdasarkan keputusan pengadilan 
niaga jakarta pusat melalui putusan pengesahan perdamaian (homologasi) 
No.36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT dan ditetapkan dalam peraturan Pemerintah No.126 tahun 2015.  
 
Investasi berupa saham tersebut diambil dari saham seri B yang berasal dari konversi utang PT Pelayaran 
Samudera Djakarta Lloyd (Persero) kepada para kreditur konkurennya menjadi saham yang dapat ditarik 
kembali. Perusahaan mendapatkan 2.616 lembar saham atau sebesar Rp2.616.000.000 dan telah disahkan 
oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0149352.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 
24 November 2017. 

 
 
9. Properti Investasi 

 

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo akhir

Harga Perolehan

Tanah 7.575.236.332 -- -- 7.575.236.332

Hak atas Tanah 15.689.556.530 -- -- 15.689.556.530

Gedung dan Bangunan 24.298.636.798 635.930.484 -- 24.934.567.282

47.563.429.660 635.930.484 -- 48.199.360.144

Akumulasi Penyusutan

Hak atas Tanah 2.294.710.831 1.320.367.749 -- 3.615.078.580

Gedung dan Bangunan 23.076.863.453 258.516.917 -- 23.335.380.370

25.371.574.284 1.578.884.666 -- 26.950.458.950

Nilai buku 22.191.855.376 21.248.901.194

2020

 
 

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo akhir

Harga Perolehan

Tanah 7.575.236.332 -- -- 7.575.236.332

Hak atas Tanah 14.377.673.726 1.311.882.804 -- 15.689.556.530

Gedung dan Bangunan 24.096.361.630 202.275.168 -- 24.298.636.798

46.049.271.688 1.514.157.972 -- 47.563.429.660

Akumulasi Penyusutan

Hak atas Tanah 2.280.466.673 14.244.158 -- 2.294.710.831

Gedung dan Bangunan 21.604.889.001 1.471.974.452 -- 23.076.863.453

23.885.355.674 1.486.218.610 -- 25.371.574.284

Nilai buku 22.163.916.014 22.191.855.376

2019

 
 
Pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi adalah sebagai berikut: 
 

2020 2019

Rp Rp

Pendapatan Sewa 24.045.173.178 29.407.376.451

Beban Operasi Langsung yang Timbul dari

Properti Investasi yang Menghasilkan

Penghasilan Sewa 14.607.327.933 22.217.406.665  
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Beban penyusutan seluruhnya dialokasi ke beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 
2019 (Catatan 24). 
 
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai 
properti investasi pada 31 Desember 2020 dan 2019. 
 
 Perusahaan memiliki properti investasi berupa tanah, gedung dan bangunan di Batam. 

 
Aset Tanah Lahan Tanjung Pinggir  
Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan Republik Indonesia No.1127/KMK.013/1990 tanggal 
9 Oktober 1990 dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1990 atas lahan yang diserahkan sebagai 
tambahan penyertaan modal negara tersebut melakukan sertifikat hak guna bangunan (HGB) 
No.05.07.09.02.3.00254, yang diterbitkan Kantor BPN Kota Batam Tanggal 13 Juni 2007, dengan luas 
lahan 953.966 m², sedangkan aset lahan yang dijadikan penyertaan modal negara yang berlokasi di 
Tanjung Pinggir seluas 1.055.105,343 m².  
 
Aset Bangunan/Gedung  
Perqudanqan Paus  
Berdasarkan surat keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (BP Batam) 
Nomor. 32/SKEP/KA-AT/II/1993 tanggal 22 Februari 1993 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah 
atas bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau 
Batam. Perusahaan mendapatkan hak pengelolaan untuk jenis usaha/kegiatan pergudangan dengan hak 
pakai selama jangka waktu 30 tahun, terhitung sejak tanggal 9 Desember 1986 sampai dengan 9 Desember 
2016 sesuai dengan surat pejanjian No. 36/SPJ/KA-AT/I1/93 tanggal 22 Februari 1993, surat ketua otorita 
batam Nomor: 005/PNTP/OPDIPB/1978 tanggal 25 Mei 1978, dan surat kementerian keuangan Nomor: S-
527/MK.013/1989 tanggal 16 Mei 1989 yang terletak di wilayah batu ampar sub wilayah pengembangan 
batu ampar dengan luas103.316,300 m² sesuai dengan dokumen lahan perusahaan No. PL: 
BTA.PU3269/86 tanggal 9 Desember 1986. Perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan upah 
wajib tahunan otorita (UWTO) nihil melalui surat No. S-DRU/308/1X/2014 tanggal 3 September 2014 dan S-
DRU/292/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 kepada ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau 
Batam. Berdasarkan surat dari kepala BP Batam No. 49/KA-A3/LH.02/2/2017 tanggal 14 Februari 2017 
perihal pemberitahuan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tidak memberikan 
perpanjangan alokasi lahan kepada Perusahaan.  
 
Adanya pembongkaran 2 (dua) unit gudang tertutup Perusahaan di lahan pergudangan paus yaitu gudang 
B dan C di area Pelabuhan batu ampar sesuai dengan surat dari direktur badan pengelola Pelabuhan 
Batam Nomor: B-92/A3.2/PL.04.02/4/2019 tanggal 16 April 2019 dan surat kepala badan pengusahaan 
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam (BP Batam) Nomor. B-877/KA/KL 01.04/7/2019 
tanggal 11 Juli 2019 tentang pembongkaran gudang ex Perusahaan guna mendukung program pemerintah 
pusat perihal pengembangan pelabuhan batu ampar sebagai terminal peti kemas dan pengembangan areal 
penumpukan peti kemas/container yard.  
 
Pembongkaran gudang A telah disetujui untuk dilakukan penundaan pekerjaan pembongkaran oleh Otorita 
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 20 Desember 2019 
sampai dengan 19 Juni 2020 sesuai dengan hasil rapat manajemen Otorita Pengembangan Daerah Industri 
Pulau Batam dengan manajemen Perusahaan tanggal 20 Desember 2019 serta diterbitkan jaminan 
pelaksanaan sebagai bentuk kompensasi penundaan pembongkaran gudang A pelabuhan batu ampar 
dengan nilai jaminan sebesar Rp330.000.000 yang akan berakhir pada tanggal 17 Juni 2020.  
 
Adanya Program Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Pemerintah Pusat dalam 
pengembangan pelabuhan Batu Ampar telah dibentuk Konsorsium BUMN antara PT Pelabuhan Indonesia I 
(Persero) dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam 
(Persero) berdasarkan Perjanjian Induk Nomor: Um.57/29/23/PI-19.TU, Nomor: 
KS.01/19r7/1/KRJ/UT/PI.11-19 dan Nomor Mou-DRU/076N11/2019 tanggal 19 Juli tahun 2019 tentang 
Kerja Sama Operasi Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar beserta Area Pendukungnya di Batam. 
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Pergudangan Hiu  
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor. 
178/SKEP/KA-AT/IXJ1994 tanggal 5 September 1994 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah alas 
Bagian-bagian tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 
Perusahaan mendapatkan hak pengelolaan untuk jenis usaha/kegiatan pergudangan dengan Hak Pakai 
selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Juni 1986 sampai dengan 11 Juni 
2016 sesuai dengan Surat Pejanjian No. 219/SPJ/KA-AT/1XJ94 tanggal 5 September 1994, Surat Ketua 
Otorita Batam Nomor: 005/PNTP/OPDIPB/1978 tanggal 25 Mei 1978, dan Surat Kementerian Keuangan 
Nomor. S-527/MK.013/1989 tanggal 16 Mei 1989 yang terletak di wilayah batu ampar sub wilayah 
pengembangan batu ampar dengan luas 24.139,422 m² sesuai dengan dokumen lahan perusahaan No. PL. 
94.8403406.A.H1 tanggal 5 Januari 1994. PT Persero Batam telah mengajukan permohonan perpanjangan 
UWTO nihil melalui surat No. S-DRU/308/1X/2014 tanggal 3 September 2014 dan S-DRU/292/X/2015 
tanggal 7 Oktober 2015 kepada ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, namun belum 
ada realisasi/jawaban sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan.  
 
Pergudangan Lele  
Berdasarkan surat keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 
175/SKEP/KA-AT/IX/1994 tanggal 5 September 1994 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas 
bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 
Perusahaan mendapatkan hak pengelolaan untuk jenis usaha/kegiatan pergudangan dengan hak pakai 
selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 26 September 1986 sampai dengan 26 
September 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian No. 216/SPJ/KA-AT/IX/94 tanggal 5 September 1994, 
surat ketua otorita batam nomor. 005/PNTP/OPDIPB/1978 tanggal 25 Mei 1978, dan surat kementerian 
keuangan Nomor: S-527/MK.013/1989 tanggal 16 Mei 1989 yang terletak di wilayah sekupang sub wilayah 
pengembangan sekupang dengan luas 10.240 m²  sesuai dengan dokumen lahan perusahaan No. PL. 
94.86013159 tanggal 5 Januari 1994.  
 
Perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan UWTO nihil melalui surat No. S-
DRU/308/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dan S-DRU/292/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 kepada Ketua 
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Berdasarkan surat No. B/681/A.3.4/LH.02/1/2016 
tanggal 29 Januari 2016 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam memberikan peringatan 
pertama, dikarenakan belum dilakukan pembangunan fisik, dan telah dijawab oleh Perusahaan melalui 
Surat No. S-DRU/127/111/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang disertai dengan surat kesanggupan untuk 
persiapan lahan.  Sampai dengan saat ini Perusahaan masih diberikan kebebasan sampai dengan tanggal 
penerbitan laporan keuangan. 
 
Pergudangan Cumi-Cumi  
Berdasarkan surat keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor. 
31/SKEP/KA-AT/I1/1993 tanggal 22 Februari 1993 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas 
bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 
Perusahaan mendapatkan hak pengelolaan untuk jenis usaha/kegiatan pergudangan dengan hak pakai 
selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 4 Desember 1984 sampai dengan 4 
Desember 2014 sesuai dengan surat perjanjian No. 35/SPJ/KA-AT/I1/93, Surat ketua otorita batam Nomor: 
005/PNTP/OPDIPB/1978 tanggal 25 Mel 1978, dan surat kementerlan keuangan Nomor: S-
527/MK.013/1989 tanggal 16 Mei 1989 yang terietak di wilayah batu ampar sub wilayah pengembangan 
batu ampar dengan luas 6.000 m² sesuai dengan dokumen lahan Perusahaan No. PL. BTA.PU517/1984 
tanggal 4 Desember 1984.  
 
Perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan UWTO nihil melalui surat No. S-
DRU/308/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dan S-DRU/292/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 kepada Ketua 
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Sesuai dengan surat dari Otorita Pengembangan 
Daerah Industri Pulau Batam No. B/755/A2.1/6/2014 bahwa UWTO alas lahan tidak diperpanjang, melalui 
surat No. S-DRU/273N11/2014 tanggal 23 Juli 2014 telah diajukan permohonan perpanjangan PUUWTO 20 
(dua uluh) tahun dengan pertimbangan masih terikatnya kontrak dengan PT Cosmic yang berakhir tahun 
2028 dan mengusulkan adanya penambahan luasan menjadi 4.000 m²  dengan pertimbangan agar akses 
keluar masuk kendaraan container menuju container yard (CY)/pelabuhan baru berjalan lancar, namun 
sampai saat ini masih menunggu jawaban Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 
sampai dengan laporan tanggal penerbitan laporan keuangan. 
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Pergudangan Tenggiri  
Berdasarkan surat keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor. 
179/SKEP/KA-AT/IX/1994 tanggal 5 September 1994 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas 
bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 
Perusahaan mendapatkan hak pengelolaan untuk jenis usaha/kegiatan pergudangan dengan hak pakai 
selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 18 Februari 1984 sampai dengan 18 
Februari 2014 sesuai dengan Surat Pejanjian No. 220/SPJ/KA-AT/IXJ94 tanggal 5 September 1994, surat 
ketua otorita batam Nomor: 005/PNTP/OPDIPB/1978 tanggal 25 Mei 1978, dan surat kementerian 
keuangan Nomor: S-527/MK.013/1989 tanggal 16 Mei 1989 yang terletak di wilayah batu ampar sub 
wilayah pengembangan batu ampar dengan luas 44.660 m²  sesuai dengan dokumen lahan perusahaan 
No. PL. 94.8503031.H1 tanggal 5 Januari 1994. Perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan 
UWTO nihil melalui surat No. S-DRU/308/IYJ2014 tanggal 3 September 2014 dan S-DRU/292/X/2015 
tanggal 7 Oktober 2015 kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Berdasarkan 
surat dari anggota 3 deputi bidang pengusahaan sarana usaha No. B/1954/A3/KL.02.02/12/2018 perihal 
pemberitahuan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tidak memberikan 
perpanjangan alokasi lahan kepada Perusahaan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan.  
 
Pergudangan Toman  
Berdasarkan surat keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor. 
176/SKEP/KA-AT/IX/1994 tanggal 5 September 1994 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas 
bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 
Perusahaan mendapatkan hak pengelolaan untuk jenis usaha/kegiatan pergudangan dengan hak guna 
bangunan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 27 Februari 1987 sampai 
dengan 27 Februari 2017 sesuai dengan surat pejanjian No. 217/SPJ/KA-AT/IX/94 tanggal 5 September 
1994, surat ketua otorita batam Nomor: 005/PNTP/OPDIPB/1978 tanggal 25 Mei 1978, dan surat 
kementerian keuangan Nomor: S-527/MK.013/1989 tanggal 16 Mei 1989 yang terletak di wilayah sekupang 
sub wilayah pengembangan tanjung uncang dengan luas 220.268,04 m² sesuai dengan dokumen lahan 
Perusahaan No. PL. 94.8702120.H1 tanggal 5 Januari 1994.  
 
Perusahaan telah memperpanjang hak pengelolaan lahan dengan surat dari badan pengusahaan kawasan 
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam No.4208/A3.4/S/8/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk 
jangka waktu 20 Tahun sejak 28 Februari 2017 sampai dengan 27 Februari 2037.  
 
Pergudangan Barakuda  
Berdasarkan surat keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor. 
222/SKEP/KA-AT/IX/1994 tanggal 5 September 1994 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas 
bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 
Perusahaan mendapatkan hak pengelolaan untuk jenis usaha/kegiatan pergudangan dengan hak guna 
bangunan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 1987 sampai 
dengan. 3 Agustus 2017 sesuai dengan surat ketua otorita batam Nomor: 005/PNTP/OPDIPB/1978 tanggal 
25 Mei 1978, dan surat kementerian keuangan Nomor: S-527/MK.013/1989 tanggal 16 Mei 1989 yang 
terletak di wilayah pengembangan pantai timur sub wilayah pengembangan kabil dengan luas 20.332,50 m² 
sesuai dengan dokumen lahan Perusahaan No. PL. 948707394.H1 tanggal 5 Januari 1994. Berdasarkan 
surat keputusan walikota batam No. KPTS.105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 lahan tersebut termasuk 
sebagai wilayah kampung tua, melalui surat No. S-DRU/0134/111/2011 tanggal 31 Maret 2011 Perusahaan 
telah memohon pengajuan relokasi lahan sebagai pengganti, namun sampai dengan penerbitan laporan 
keuangan belum ada realisasi. 
 
Pergudangan Lumba-Lumba  
Berdasarkan surat keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 
177/SKEP/KA-AT/IX/1994 tanggal 5 September 1994 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas 
bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 
Perusahaan mendapatkan hak pengelolaan untuk jenis usaha/kegiatan pergudangan dengan hak pakai 
selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 21 Januari 1987 sampai dengan 21 
Januari 2017 sesuai dengan surat pejanjian No. 218/SPJ/KA-AT/IXJ94 tanggal 5 September 1994, surat 
ketua otorita batam Nomor: 005/PNTP/OPD1PB/1978 tanggal 25 Mei 1978, dan surat kementerian 
Keuangan Nomor: S-527/MK.013/1989 tanggal 16 Mei 1989 yang terletak di wilayah batu ampar sub 
wilayah pengembangan batu ampar dengan luas 99.369 m² sesuai dengan dokumen lahan Perusahaan No. 
PL. 212.94.8803261.H1.131 tanggal 5 Januari 1994. Berdasarkan surat dari anggota 3 deputi bidang 
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pengusahaan sarana usaha No.B/1955/A3/KL.02.02/12/2018 perihal pemberitahuan bahwa Otorita 
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tidak memberikan perpanjangan alokasi lahan kepada 
Perusahaan sampai dengan penerbitan lapoaran keuangan.  
 
Perqudangan Duyunq  
Berdasarkan surat keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 
365/SKEP/KA-ATNII/1995 tanggal 26 Juli 1995 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagian-
bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 
Perusahaan mendapatkan hak pengelolaan untuk jenis usaha/kegiatan pergudangan dengan hak guna 
bangunan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 12 Desember 1994 sampai 
dengan 11 Desember 2024 September 2016 sesuai dengan surat pejanjian No. 363/SPJ/KA-ATNII/95 
tanggal 26 Juli 1995 dan faktur UWTO Nomor: 249/F/UPT/PL&AN/1995 tanggal 9 Mei 1995 yang terletak di 
wilayah batu ampar sub wilayah pengembangan batu ampar dengan luas 100.001,05 m² sesuai dengan 
dokumen lahan Perusahaan No. PL. 94.030266 tanggal 12 Desember 1994.  
 
Perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan UWTO nihil melalui surat No. S-
DRU/308/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dan S-DRU/292JX/2015 tanggal 7 Oktober 2015 kepada ketua 
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Berdasarkan Surat No. B/682/A.3.4/LH.02/1/2016 
tanggal 28 Januari 2016 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam memberikan peringatan 
pertama, dikarenakan belum dilakukan pembangunan fisik, dan telah dijawab oleh Perusahaan melalui 
surat No. S-DRU/129/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang disertai dengan surat kesanggupan untuk 
persiapan lahan Perusahaan masih diberikan kebebasan sampai dengan tanggal penerbitan laporan 
keuangan. 
 
 

10. Aset Tetap 

 

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo akhir

Harga Perolehan

Gedung dan Bangunan 4.288.541.146 134.237.350 -- 4.422.778.496

Mesin dan Instalasi 2.977.899.064 53.660.000 -- 3.031.559.064

Kendaraan dan Alat  Berat 100.332.808.730 771.981.565 -- 101.104.790.295

Inventaris 6.956.051.462 823.147.848 -- 7.779.199.310

114.555.300.402 1.783.026.763 -- 116.338.327.165

2020

 
Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan 4.117.976.370 106.321.930 -- 4.224.298.300

Mesin dan Instalasi 2.763.181.078 77.291.585 -- 2.840.472.663

Kendaraan dan Alat  Berat 79.465.860.533 8.948.283.283 -- 88.414.143.816

Inventaris 6.114.827.117 393.008.023 -- 6.507.835.140

92.461.845.098 9.524.904.821 -- 101.986.749.919

Nilai buku 22.093.455.304 14.351.577.246
 

 

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo akhir

Harga Perolehan

Gedung dan Bangunan 4.132.642.246 155.898.900 -- -- 4.288.541.146

Mesin dan Instalasi 2.877.550.204 100.348.860 -- -- 2.977.899.064

Kendaraan dan Alat  Berat 95.096.493.935 5.236.314.795 -- -- 100.332.808.730

Inventaris 6.664.555.462 291.496.000 -- -- 6.956.051.462

108.771.241.847 5.784.058.555 -- -- 114.555.300.402

Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan 4.055.507.067 62.469.303 -- -- 4.117.976.370

Mesin dan Instalasi 3.036.488.599 63.514.421 -- (336.821.942)       2.763.181.078

Kendaraan dan Alat  Berat 71.646.578.348 7.482.460.243 -- 336.821.942 79.465.860.533

Inventaris 5.761.073.170 353.753.947 -- -- 6.114.827.117

84.499.647.183 7.962.197.915 -- -- 92.461.845.098

Nilai buku 24.271.594.664 22.093.455.304

2019
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Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut: 
 

2020 2019

Rp Rp

Beban Pokok Pendapatan (Catatan 24) 8.974.673.917 7.482.460.243

Beban Usaha (Catatan 25) 550.230.904 479.737.672

9.524.904.821 7.962.197.915
 

 
Perusahaan tidak mengasuransikan aset tetap pada 31 Desember 2020 dan 2019. 
 
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset 
tetap pada 31 Desember 2020 dan 2019. 
 
Aset tetap berupa kendaraan dijaminkan untuk fasilitas utang bank (Catatan 18). 
 

 
11. Aset Hak Guna 

 

Saldo Awal Dampak Penerapan Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

PSAK 73

Rp Rp Rp Rp Rp

Biaya Perolehan

Hak Atas Tanah -- 10.139.280.964 -- -- 10.139.280.964

Total -- 10.139.280.964 -- -- 10.139.280.964

Akumulasi Penyusutan

Hak Atas Tanah -- -- 593.921.481 -- 593.921.481

Total -- -- 593.921.481 -- 593.921.481

Nilai Buku -- 9.545.359.483

2020

 
 

Beban penyusutan seluruhnya dialokasi ke beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2020 
(Catatan 24). 
 
 

12. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainya 

 
Akun ini merupakan uang jaminan dengan detail sebagai berikut: 
 

2020 2019

Rp Rp

Pihak Berelasi (Catatan 27) 1.095.903.948 350.000.000

Pihak Ketiga 460.000.000 60.000.000

Total 1.555.903.948 410.000.000
 

 
Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, mayoritas uang jaminan ini merupakan syarat melakukan 
bongkar muat (handling out) di Bandar Udara Hang Nadim untuk bongkar muat pergudangan kepada 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Lion Mentari Airlines. 
 

 
13. Utang Usaha - Pihak Ketiga 

 
Akun ini merupakan utang kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing 
sebesar Rp2.024.647.914 dan Rp2.099.299.168. 
 
Semua utang usaha dalam mata uang Rupiah. 
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14. Beban Akrual 

 
2020 2019

Rp Rp

Operasional 2.355.098.634 1.959.328.189

Listrik 68.237.664 80.566.272

Air 21.320.000 19.432.900

Telepon 233.954 194.658

Total 2.444.890.252 2.059.522.019
 

 
 

15. Perpajakan 

 
a. Pajak Dibayar Dimuka 

2020 2019

Rp Rp

Pajak Penghasilan

Pasal 28 A - 2020 1.165.373.433 --

Pasal 28 A - 2019 1.429.785.421 1.429.785.421

Pasal 28 A - 2018 -- 1.131.030.071

2.595.158.854 2.560.815.492
 

 
b. Utang Pajak 
 

2020 2019

Rp Rp

Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 2 193.279.477 186.022.296 

Pasal 23 48.401.566 65.373.360 

Pasal 21 22.467.902 23.056.125 

Pasal 22 4.176.985 827.001 

Pasal 25 -- 87.073.612 

Pajak Bumi dan Bangunan 80.984.049 80.984.049 

Total 349.309.979 443.336.443 
 

 
c. Beban Pajak 
 

2020 2019

Rp Rp

Pajak Tangguhan (1.295.367.017) 2.090.623.561 

Total (1.295.367.017) 2.090.623.561 
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d. Penghasilan Pajak Final  
 

2020 2019

Rp Rp

Pendapatan 58.762.731.339 62.528.843.723

Dikurangi : Pendapatan yang Tidak Termasuk 

Obyek Pajak Penghasilan Final (29.493.243.724) (29.774.344.725)

29.269.487.615 32.754.498.998

Pajak Penghasilan Final yang Dikenakan atas

Persewaan Gudang dan Properti Manajemen

10% x Rp29.269.487.615 tahun 2020 dan 2.926.948.762 3.275.449.900

Rp32.754.498.998 tahun 2019

Dikurangi

Pajak Penghasilan Final yang Dipungut (2.919.691.581) (3.089.427.604)

Pajak Dibayar Dimuka di Awal Tahun 186.022.296 --

Total Pajak Penghasilan Final Akhir Tahun 193.279.477 186.022.296
 

 
e. Pajak Kini  

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan 
laba kena pajak adalah sebagai berikut: 
 

2020 2019

Rp Rp

Rugi Perusahaan Sebelum Pajak Penghasilan (2.284.241.217) (6.820.053.772)

Pajak Penghasilan Final 2.926.948.762 3.275.449.900 

Ditambah koreksi fiskal positif:

Beda Waktu :

Biaya Penyisihan Piutang Usaha (5.582.079.567) (1.179.383.728)

Beban Imbalan Pascakerja 687.472.000 923.896.671 

Beban Akrual (385.368.233) (275.116.476)

Biaya Penyusutan Aset Tetap (1.919.940.490) (1.898.312.914)

Beda Tetap :

Sumbangan 306.225.000 78.601.317 

Transportasi 238.264.343 266.079.473 

Jamuan 251.231.762 218.299.621 

Pengobatan 119.715.200 41.341.827 

Pendapatan Bunga (423.237.750) (452.489.450)

Beban Sewa Gudang/Tanah yang Telah 17.781.074.016 6.021.093.190 

Dikenakan Pajak Penghasilan Final

Pendapatan Sewa Gudang/Tanah yang Telah 

Dikenakan Pajak Penghasilan Final (29.269.487.615) (19.422.881.259)

Lain-lain 553.188.624 725.241.878 

Total Koreksi Fiskal Positif (18.196.131.335) (15.678.871.728)

Rugi Fiskal (20.480.372.552) (22.498.925.500)

Kredit  PPh  Badan:

PPh  Pasal  23 374.227.032 384.902.089 

PPh  Pasal  25 791.146.401 1.044.883.332 

Jumlah  Kredit  Pajak 1.165.373.433 1.429.785.421 

PPh  Badan  yang  Lebih Bayar (1.165.373.433) (1.429.785.421)
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f.  Aset Pajak Tangguhan 
 

-                         

Dikreditkan/ Dikreditkan/

Dikreditkan/ Dibebankan pada Dikreditkan/ Dibebankan pada

Penyesuaian Dibebankan pada ke Penghasilan Dibebankan pada ke Penghasilan

Penerapan Awal Laporan Laba Komprehensif Laporan Laba Komprehensif

2019 PSAK 71 Rugi Lain Rugi Lain 2020

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Aset Pajak Tangguhan 

Penyusutan Aset Tetap 2.889.989.241 -- (383.988.098) -- (577.997.849) -- 1.928.003.294

Imbalan Pascakerja 3.237.090.191 -- (137.494.400) 126.122.600 (647.101.915) (316.123) 2.578.300.353

Beban Akrual 514.880.505 -- 77.073.647 -- (102.976.101) -- 488.978.051

Penyisihan Piutang 1.349.716.644 1.846.774.424 1.116.415.913 -- (639.298.214) -- 3.673.608.767

Total 7.991.676.581 1.846.774.424 672.007.062 126.122.600 (1.967.374.079) (316.123) 8.668.890.465

Penyesuaian Tarif Pajak

 
 

Dikreditkan/ Dikreditkan/

Dibebankan pada ke Penghasilan

Laporan Laba Komprehensif

2018 Rugi Lain 2019

Rp Rp Rp Rp

Aset Pajak Tangguhan 

Penyusutan Aset Tetap 3.364.567.469 (474.578.228) -- 2.889.989.241

Imbalan Pascakerja 3.006.116.023 229.393.553 1.580.615 3.237.090.191

Beban Akrual 583.659.624 (68.779.119) -- 514.880.505

Penyisihan Piutang (1.054.870.711) 2.404.587.355 -- 1.349.716.644

Total 5.899.472.405 2.090.623.561 1.580.615 7.991.676.581  
 

g. Rekonsiliasi 
Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan 
tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 

2020 2019

Rp Rp

Laba Sebelum Pajak Penghasilan (2.284.241.217) (6.820.053.772)

Pajak Dihitung pada Tarif Pajak yang Berlaku -- --

Koreksi Fiskal -- --

Pajak Kini -- --

Pajak Tangguhan (1.295.367.017) 2.090.623.561

Total (1.295.367.017) 2.090.623.561
 

 
Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan 
(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak 2020. Namun demikian, taksiran 
penghasilan kena pajak tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan 
2020. 

 
Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, terdapat penurunan tarif pajak 
penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi 
sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021, serta 20% untuk tahun 
2022 dan seterusnya. 

 
h. Surat Ketetapan Pajak 

Pada tahun 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak 
Penghasilan Badan tahun 2018 dengan total sebesar Rp1.131.030.071 Perusahaan telah menerima 
restitusi tersebut pada tanggal 29 Mei 2020. 
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16. Utang Kerjasama Operasi 
 

2020 2019

Rp Rp

Utang Kerja Sama Operasi -- 581.705.187

Utang Sharing TPS -- 643.424.184

Total -- 1.225.129.371
 

 

Utang Kerja Sama Operasi (KSO) merupakan kewajiban kepada Otorita Batam untuk hak atas pendapatan 
pengelolaan gudang yang belum dibayarkan oleh Perusahaan, sesuai dengan perjanjian No: KSO-
DIR/013N11/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang Kerjasama Operasi Pengelolaan dan Pengelolaan 
Pergudangan di Kawasan Terminal Cargo Bandar Udara Hang Nadim Batam antara Perusahaan dengan 
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (BP Batam) telah diperpanjang sesuai dengan 
perjanjian No. 1512/SPJ/A3/11/2017-SPB-DRU/127/XI/2017 tanggal 23 November 2017. Perjanjian ini 
berlaku sampai dengan September 2020 dan tidak di perpanjang kembali.  
 

Utang Sharing TPS merupakan kewajiban kepada PT Inti Barokah Utama untuk hak atas pendapatan 
pengelolaan gudang Tempat Penumpukan Sementara (TPS) paket-paket yang akan dikirim keluar Pulau 
Batam sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan PT Inti Barokah Utama tentang 
Pengelolaan Tempat Penumpukan Sementara Nomor. SPB-DRU/051N/2019 dan Nomor.103/PT.IBU/2019 
tanggal 2 Mei 2019, sampai dengan 31 Desember 2020 perjanjian sudah tidak di perpanjang kembali. 
 
 

17. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 
 

2020 2019

Rp Rp

Utang BPJS Kesehatan 572.306.031 420.265.093 

Utang Gedung/Bangunan dalam Kontruksi 74.000.000 82.000.000 

Lain-lain 106.434.233 1.295.277.772

Total 752.740.264 1.797.542.865 
 

 
 

18. Utang Bank 
 

2020 2019

Rp Rp

PT Bank Mandiri Syariah 677.965.948 955.111.673 

Dikurangi :

Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun (205.882.573) (277.399.391)

Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun 472.083.375 677.712.282 
 

 

Berdasarkan Akta Pembiayaan Murabahah No. 253 dari Notaris H. Khairuddin Rasyid  S.H., tanggal  
27 Desember 2017 Perusahaan mendapat fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri Syariah dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 

Jenis Kredit : Pembiayaan Murabahah 
Limit Kredit : Rp6.000.000.000 
Margin : Rp526.201.636 
Jangka Waktu : 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 

Tujuan  : Pembiayaan Investasi 
 

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing adalah sebesar Rp677.965.948 
dan Rp955.111.673. 
 

Fasilitas ini dijamin dengan agunan 3 Unit kendaraan prime mover isuzu giga (Catatan 10). 
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19. Pendapatan Diterima Dimuka 

 
Saldo Pendapatan sewa merupakan pendapatan dari sewa gudang dan tanah yang disewakan oleh 
perusahaan selama lebih dari 1 (Satu) tahun: 
 

2020 2019

Rp Rp

Sewa Diterima Dimuka Jangka Panjang 15.787.459.089 16.021.212.159 

Dikurangi: Bagian Jangka Pendek (3.307.529.290) (2.869.983.324)

Total 12.479.929.799 13.151.228.835 
 

 
 

20. Liabilitas Imbalan Pascakerja 

 
Perusahan memberikan program pensiun imbalan pasti dan imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-
Undang (UU) Ketenagakerjaan. Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja tanpa pendanaan. 
Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah 118 dan 140 orang masing-masing pada 
31 Desember 2020 dan 2019. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, perhitungan imbalan kerja Perusahaan dihitung oleh PT Konsul 
Penata Manfaat Sejahtera, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing No.316/RAC/PB-
UUK/IV/2021 dan No. 02313/XII/KPMS/2019/RPT tertanggal 16 April 2021 dan 6 Januari 2020. Asumsi 
utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut: 

 
2020 2019

Rp Rp

Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti 12.891.501.764 12.948.360.764

Liabilitas yang diakui di Laporan Posisi Keuangan 12.891.501.764 12.948.360.764 
 

 
Rekonsiliasi beban Imbalan Pascakerja yang diakui di Laporan Laba Rugi sebagai berikut: 
 

2020 2019

Rp Rp

Biaya Jasa Kini 717.269.000 995.927.566

Biaya Bunga 851.073.000 973.981.592

Beban Imbalan Pascakerja yang Diakui pada Periode Berjalan 1.568.342.000 1.969.909.158 
 

 
Rekonsiliasi perubahan pada Imbalan Pascakerja yang diakui di Neraca sebagai berikut: 
 

2020 2019

Rp Rp

Kewajiban pada Awal Periode 12.948.360.764 12.024.464.093

Beban Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi 1.568.342.000 1.969.909.158

Beban Tahun Berjalan Diakui Sebagai

Penghasilan Komprehensif Lain 630.613.000 6.322.461

Pembayaran Manfaat (2.255.814.000) (1.052.334.948)

Liabilitas Pada Akhir Periode 12.891.501.764 12.948.360.764 
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Untuk tahun 2020 dan 2019, perhitungan imbalan pascakerja menggunakan asumsi utama sebagai berikut: 
 

2020 2019

Rp Rp

Usia pensiun 56 tahun 56 tahun

Tingkat kematian TMI IV / 2019 TMI III / 2011

Tingkat cacat 5,00% 5,00%

Tingkat pengunduran diri:

Usia 18 - 40 tahun 3,5% per tahun 3,5% per tahun

turun 0,05% linier sampai turun 0,05% linier sampai

usia 51 usia 51

Kenaikan Gaji 8% per tahun 8% per tahun

Tingkat diskonto 6,50% 8,50%

Metode Projected Unit Credit Projected Unit Credit  
 
Analisa Sensitivitas Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah 
tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisa sensitivitas dibawah ditentukan berdasarkan 
masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan dan semua asumsi 
lain akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan. 
 
Risiko Tingkat Bunga 
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan 
mengacu pada imbalan hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan 
meningkatkan liabilitas program. 
 
Risiko Tingkat Bunga  
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan 
mengacu pada imbalan hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan 
meningkatkan liabilitas program. 
 

2020 2019

Rp Rp

Analisa Sensitivitas Kenaikan Gaji

Jika Tingkat + 1% 13.530.810.000 13.838.196.000

Jika Tingkat - 1% 12.433.638.000 12.065.294.000

Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto

Jika Tingkat + 1% 12.481.725.000 12.051.944.000

Jika Tingkat - 1% 13.478.361.000 13.872.192.000  
 
Jatuh Tempo Profil Liabilitas Manfaat Pasti 
 

2020 2019

Rp Rp

Nilai Kini Manfaat Diharapkan

akan Dibayar di:

- tahun Ke1 1.992.064.000 3.358.965.135

- tahun Ke2 2.701.354.000 3.822.736.344

- tahun Ke3 7.034.151.000 5.759.743.186

- tahun Ke4 4.087.276.000 8.893.939.644

- tahun Ke5-10 19.104.584.000 31.617.258.535  
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21. Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya 

 
2020 2019

Rp Rp

Pihak Berelasi (Catatan 27) 3.027.631.565 3.298.466.575

Pihak Ketiga 305.991.424 305.991.424

Total 3.333.622.989 3.604.457.999
 

 
 
22. Modal Saham 

 
Struktur Modal saham perusahaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut 
 

Jumlah  Lembar Kepemilikan

Saham % Jumlah

Saham Preferen

(Seri A Dwiwarna)

Pemerintah Republik Indonesia 1 0,01% 1.000.000

Saham Seri B

Pemerintah Republik Indonesia 18.999 99,99% 18.999.000.000

Total 19.000 100% 19.000.000.000
 

 
Tahun 2019 terjadi Perubahan Anggaran dasar Perusahaan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 12 Agustus 
2019 oleh Notaris Aryanto Lie, SH. Di Kota Batam , dan tekah disahkan oleh Surat Menteri Hukum dan Hak 
asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU.AH.01.03-0331285 tanggal 13 September 2019 mengenai 
Penetapan perubahan Jenis Saham pada PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) yang 
semula tanpa seri menjadi terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. 
 
Modal Dasar dan Modal Disetor Perusahaan menjadi sebagai berikut:  
 
Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp75.000.000.000 terbagi alas 75.000 lembar saham yang terdiri dari: 
- 1 Lembar saham Seri A Dwiwama dengan nilai nominal sebsar Rp1.000.000 dan 74.999 saham seri 

B masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 atau seluruhnya dengan jumlah 
nominal sebesar Rp74.999.000.000.  

- Modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 
Rp19.000.000.000, yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 
dan 18.999 lembar saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya 
dengan nominal sebesar Rp18.999.000.000.  

 
 
23. Pendapatan 

 
2020 2019

Rp Rp

Pergudangan 24.045.173.178 29.407.376.451

Bongkar Muat 18.013.004.817 17.994.769.398

Angkutan Barang 11.480.238.907 11.779.575.327

Properti Manajemen 5.224.314.437 3.347.122.547

Total 58.762.731.339 62.528.843.723 
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24. Beban Pokok Pendapatan 

 
2020 2019

Rp Rp

Beban Operasional Langsung

 Pemeliharaan dan Perawatan 3.613.634.024 3.051.427.952

 Bongkar Muat 3.234.335.002 8.138.882.434

 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 2.839.742.729 4.364.107.520

 Pegawai 1.103.231.560 1.864.779.249

 Sewa Alat Berat 1.006.031.202 1.797.436.949

 Kerusakan 38.293.412 535.723.876

 Lain-lain 1.083.443.086 1.331.667.119

Sub Total 12.918.711.015 21.084.025.099

Beban operasional tidak langsung

 Penyusutan Aset Tetap (Catatan 10) 8.974.673.917 7.482.460.243

 Pegawai 5.902.815.151 9.061.002.955

 Kantor 4.851.480.621 5.904.555.386

 Penyusutan Properti Investasi (Catatan 9) 1.578.884.666 1.486.218.610

 Imbalan Pascakerja (Catatan 20) 703.661.164 856.895.984

 Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 11) 593.921.481 --

 Penelitian dan Pengembangan/Pendidikan 41.212.000 87.833.200

 Sewa Lahan -- 593.921.481

 Lain-lain 132.718.786 683.912.881

Sub Total 22.779.367.786 26.156.800.740

Total 35.698.078.801 47.240.825.839
 

 
 
25. Beban Administrasi dan Umum 

 
2020 2019

Rp Rp

Beban Pegawai 11.115.656.182 10.113.153.002

Beban Kantor 3.595.047.356 4.241.654.918

Beban Administrasi Umum 964.076.542 1.708.541.666

Beban Imbalan Pascakerja (Catatan 20) 864.680.836 1.113.013.174

Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 10) 550.230.904 479.737.672

Beban Pemeliharaan dan Perawatan 295.119.940 253.102.295

Beban Sewa 176.700.000 156.600.000

Beban Penelitian dan Pengembangan/Pendidikan 168.984.766 254.673.404

Beban Kerugian Kerusakan 55.047.184 427.417.449

Beban Pemasaran 20.088.798 92.555.464

Beban Penagihan 2.000.000 6.000.000

Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 899.250 1.019.552

Total 17.808.531.758 18.847.468.596
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26. Pendapatan (Beban) Lain-Lain dan Beban Keuangan 

 
2020 2019

Rp Rp

Pendapatan  Lain-lain

Pendapatan Bunga 423.237.750 452.489.449

Laba Selisih Kurs 249.968.468 --

Lain-Lain 471.637.729 85.662.999

Total 1.144.843.947 538.152.448

Beban  Lain-lain

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Catatan 5) 5.582.079.567 --

Perubahan Nilai Wajar Investasi (Catatan 8) -- --

Rugi Selisih kurs -- 101.984.202

Lain-lain -- 209.697.991

Total 5.582.079.567 311.682.193
 

Beban Keuangan

Bunga Pinjaman 110.334.602 144.328.882

Biaya Bank 65.843.013 67.294.533          

Total 176.177.615 211.623.415
 

 
 

27. Transaksi Dengan Pihak Berelasi 

 
 Sifat Pihak Berelasi 

 

 

Pihak Berelasi Sifat Hubungan Jenis Transaksi

Pemerintah Republik Indonesia Pemegang Saham Akhir Pemegang Saham Akhir

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Entitas Berelasi dengan Pemerintah Kas dan Setara Kas

PT Bank Mandiri Syariah Entitas Berelasi dengan Pemerintah Kas dan Setara Kas

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Entitas Berelasi dengan Pemerintah Kas dan Setara Kas

PT Pelayaran Samudra Djakarta Llyod (Persero) Entitas Berelasi dengan Pemerintah Piutang Usaha, Penyertaan 

Saham, Liabilitas Keuangan 

Jangka Panjang Lainnya

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Entitas Berelasi dengan Pemerintah Piutang Usaha

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Entitas Berelasi dengan Pemerintah

Aset Keuangan Tidak Lancar 

Lainya

Badan Pengusahaan Batam Entitas Berelasi dengan Pemerintah Aset Hak Guna, Aset 

Keuangan Tidak Lancar 

Lainya, Kerja Sama Operasi

Komisaris dan Direksi Manajemen Kunci Beban Gaji dan Tunjangan  
 
Transaksi dengan Pihak Berelasi 
 

2020 2019 2020 2019

Rp Rp % %

Kas dan Setara Kas (Catatan 4)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.806.728.761 5.771.696.012 8,46 6,20

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1.158.207.272 1.552.714.078 1,44 1,67

PT Bank  Mandiri Syariah 3.443.895.252 435.811.713 4,28 0,47

Total 11.408.831.285 7.760.221.803 14,17 8,34

Persentase Terhadap

Aset/Liabilitas

 
Penyertaan Saham (Catatan 8)

PT Pelayaran Samudra Djakarta Lloyd (Persero) 2.616.000.000 2.616.000.000 3,25 2,81

Total 2.616.000.000 2.616.000.000 3,25 2,81
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Persentase Terhadap

Aset/Liabilitas  
Piutang Usaha (Catatan 5)

PT Pelayaran Samudra Djakarta Lloyd (Persero) 938.183.484        938.183.484        1,17 1,70

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) 100.148.875        100.148.875        0,12 0,18

Sub Total 1.038.332.359 1.038.332.359 1,28 1,88

Dikurangi: Cadangan Kerugia Penurunan Nilai (1.038.332.359) --

Total -- 1.038.332.359 1,28 1,88
 

 
Aset Hak Guna

Badan Pengusahaan Batam 9.545.359.483 -- 11,86 --

Total 9.545.359.483 -- 11,86 --
 

 
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 350.000.000 350.000.000 0,43 0,38

Badan Pengusahaan Batam 745.903.948 -- 0,93 --

Total 1.095.903.948 350.000.000 1,35 0,38
 

 
Liabilitas Keuangan 

Jangka Panjang Lainnya (Catatan 21)

PT Pelayaran Samudra Djakarta Lloyd (Persero) 3.027.631.565 3.298.466.575 7,91 8,01

Total 3.027.631.565 3.298.466.575 7,91 8,01
 

 

2020 2019 2020 2019

Rp Rp % %

Kompensasi Manajemen Kunci (Gaji dan Tunjangan)

Personel Manajemen Kunci 1.597.560.000 1.597.560.000 8,48 8,97

Total 1.597.560.000 1.597.560.000 8,48 8,97

Persentase Terhadap

Beban Usaha

 
 
 

28. Manajemen Risiko Keuangan 

 
a.  Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan  

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko 
keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang, dan risiko suku bunga. Perusahaan 
mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut: 

• Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau 
sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian 
Perusahaan. 

• Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Perusahaan membayar liabilitasnya pada 
saat jatuh tempo. Saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh 
tempo. 

• Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan 
nilai tukar mata uang asing. 

• Risiko suku bunga terdiri dari risiko suku bunga atas nilai wajar, yaitu risiko fluktuasi nilai instrumen 
keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar, dan risiko suku bunga atas arus kas, 
yaitu risiko arus kas di masa datang akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. 

 
Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui 
beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan secara 
keseluruhan, program manajemen risiko keuangan berfokus untuk meminimalisasi potensi kerugian 
yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan 
tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan. 
 
Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut: 

• Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi 
dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup. 
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• Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin off-
setting alami antara pendapatan dan biaya dan utang piutang dalam mata uang yang sama; dan 

• Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti 
praktik pasar terbaik. 
 

(i) Risiko Kredit 
Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, 
investasi  penyertaan saham dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Perusahaan mengelola risiko 
kredit terkait penempatan saldo rekening dan deposito berjangka di bank hanya dengan menggunakan 
bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian 
akibat kebangkrutan bank. Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit terkait dengan piutang 
dengan menetapkan kebijakan, dimana persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru dan kepatuhan 
atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau 
penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini tidak 
terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Hal ini dikarenakan seluruh pendapatan 
usaha Perusahaan dapat ditagihkan secara tepat waktu. 
 

2020 2019

Rp Rp

Kas dan Setara Kas 14.806.979.004 15.571.731.288

Piutang Usaha 4.463.172.073 18.558.781.491

Piutang Lain-lain 120.979 268.978

Penyertaan Saham 2.616.000.000 2.616.000.000

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 1.555.903.948 410.000.000

Total 23.442.176.004 37.156.781.757
 

  
Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya: 
 
 

0 - 30 hari 31 - 60 hari > 60 hari Total

Rp Rp Rp Rp

Aset Keuangan

Kas dan Setara Kas 14.806.979.004 -- -- 14.806.979.004

Piutang Usaha 1.759.442.245    1.438.167.297    1.265.562.531 4.463.172.073

Piutang Lain-lain 120.979 -- -- 120.979

Penyertaan Saham -- -- 2.616.000.000 2.616.000.000

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya -- -- 1.555.903.948 1.555.903.948

Total Aset 16.566.542.228 1.438.167.297 5.437.466.479 23.442.176.004

2020

 
 

0 - 30 hari 31 - 60 hari > 60 hari Total

Rp Rp Rp Rp

Aset Keuangan

Kas dan Setara Kas 15.571.731.288 -- -- 15.571.731.288

Piutang Usaha    3.711.379.279    4.492.594.716 10.354.807.496 18.558.781.491

Piutang Lain-lain 268.978 -- -- 268.978

Penyertaan Saham -- -- 2.616.000.000 2.616.000.000

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya -- -- 410.000.000 410.000.000

Total Aset 19.283.379.545 4.492.594.716 13.380.807.496 37.156.781.757

2019

 
 

(ii) Risiko Likuiditas 
Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk 
memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas 
masuk yang cukup. Selain itu, Perusahaan memiliki kas dan setara kas (Catatan 4) yang cukup tinggi 
untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 



PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero) 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
(Dalam Rupiah Penuh) 
 
 

 
Final draft/June 30, 2021  45 paraf: 

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
berdasarkan sisa umur jatuh temponya: 
 
 

Tidak Ditentukan Total

0 -1 Tahun >1 Tahun

Rp Rp Rp Rp

Liabilitas Keuangan

Utang Usaha -- 2.024.647.914 -- 2.024.647.914

Beban Akrual -- 2.444.890.252 -- 2.444.890.252

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya -- 752.740.264 -- 752.740.264

Utang Bank -- 205.882.573 472.083.375 677.965.948

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya -- 3.333.622.989 -- 3.333.622.989

Total Liabilitas -- 8.761.783.992 472.083.375 9.233.867.367

Belum Jatuh Tempo

2020

 
 
 

Tidak Ditentukan Total

0 -1 Tahun >1 Tahun

Rp Rp Rp Rp

Liabilitas Keuangan

Utang Usaha -- 2.099.299.168 -- 2.099.299.168

Beban Akrual -- 2.059.522.019 -- 2.059.522.019

Utang Kerjasama Operasi -- 1.225.129.371 -- 1.225.129.371

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya -- 1.797.542.865 -- 1.797.542.865

Utang Bank -- 277.399.391 677.712.282 955.111.673

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya -- 3.604.457.999 -- 3.604.457.999

Total Liabilitas -- 11.063.350.813 677.712.282 11.741.063.095

2019

Belum Jatuh Tempo

 
 
Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan memonitor terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang 
secara terus menerus sehingga apabila diperlukan dapat menggunakan transaksi lindung nilai untuk 
mengurangi risiko mata uang asing. 
 

b. Estimasi Nilai Wajar 
Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan: 
 

Nilai Tercatat Nilai Wajar Nilai Tercatat Nilai Wajar

Rp Rp Rp Rp

Aset Keuangan

Kas dan Setara Kas 14.806.979.004 14.806.979.004 15.571.731.288 15.571.731.288 

Piutang Usaha 4.463.172.073 4.463.172.073 18.558.781.491 18.558.781.491 

Piutang Lain-lain 120.979 120.979 268.978 268.978 

Investasi Penyertaan Saham 2.616.000.000 2.616.000.000 2.616.000.000 2.616.000.000 

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 1.555.903.948 1.555.903.948 410.000.000 410.000.000 

Total 23.442.176.004 23.442.176.004 37.156.781.757 37.156.781.757 

Liabilitas Keuangan

Utang Usaha 2.024.647.914 2.024.647.914 2.099.299.168 2.099.299.168 

Beban Akrual 2.444.890.252 2.444.890.252 2.059.522.019 2.059.522.019 

Utang Kerjasama Operasi -- -- 1.225.129.371 1.225.129.371 

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 752.740.264 752.740.264 1.797.542.865 1.797.542.865 

Utang Bank 677.965.948 677.965.948 955.111.673 955.111.673 

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya 3.333.622.989 3.333.622.989 3.604.457.999 3.604.457.999 

Total 9.233.867.367 9.233.867.367 11.741.063.095 11.741.063.095 

2020 2019

 
 
Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak 
pendiskontoan yang tidak signifikan. 

 
c. Manajemen Permodalan 

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha sehingga 
dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya 
dan memelihara struktur permodalan yang optimum. 
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Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur 
modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi 
penggunanan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan 
kebutuhan modal di masa yang akan datang.  
 
 

29. Informasi Tambahan Arus Kas 

 
Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan 
Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk 
perubahan kasnya. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus 
kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. 
 

31 Desember 2019 Penambahan Pembayaran 31 Desember 2020

Rp Rp Rp Rp

Utang Bank 955.111.673 -- (277.145.725) 677.965.948

Total Liabilitas 

dari Aktivitas Pendanaan 955.111.673 -- (277.145.725) 677.965.948

Arus Kas

 
 

31 Desember 2018 Penambahan Pembayaran 31 Desember 2019

Rp Rp Rp Rp

Utang Bank 1.198.263.119 -- (243.151.446) 955.111.673

Total Liabilitas 

dari Aktivitas Pendanaan 1.198.263.119 -- (243.151.446) 955.111.673

Arus Kas

 
 
 

30. Kelangsungan Usaha 

 
Laporan keuangan disusun dengan anggapan dari Perusahaan mempunyai kemampuan untuk 
mempertahankan kelangsungan usaha. 
 
Dalam tahun buku 2020 dan 2019, Perusahaan mengalami kerugian secara berturut-turut sebesar 
Rp3.579.608.234 dan Rp4.729.430.211 Dalam merespon kondisi ini, Perusahaan telah mendapatkan surat 
dukungan keuangan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), kuasa pemegang saham mayoritas. 
Pada surat ini, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menyetujui untuk menyediakan sumber daya yang 
dibutuhkan agar Perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional normal pada tahun mendatang untuk 
keberlangsungan usaha. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin 
dilakukan atas ketidakpastian tersebut diatas. 
 
Dalam menghadapi kondisi tersebut diatas, Manajemen Perusahaan telah menyusun langkah-langkah 
dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Restrukturisasi Organisasi Perusahaan. 
b. Efisiensi biaya untuk menjaga Going Concern Perusahaan. 
c. Menciptakan usaha baru untuk meningkatkan pendapatan. 

 
Manajemen berkeyakinan bahwa langkah-langkah dan dukungan pemegang saham tersebut di atas dapat 
diterapkan secara efektif dan dapat terus beroperasi sesuai prinsip kelangsungan hidup sampai dengan 
masa mendatang. 
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31. Peristiwa Penting Lainnya 
 

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan 
berlakunya “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona”. Wabah virus 
corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian. Wabah ini telah mempengaruhi 
operasi Perusahaan, serta operasi pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini 
diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait durasi dan 
seberapa besar dampaknya. Dampak wabah Covid-19 terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan 
bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan, termasuk durasi penyebaran wabah, 
serta dampak terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan, yang kesemuanya itu bersifat tidak 
pasti dan tidak dapat diprediksi pada saat ini. 
 

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa per tanggal posisi keuangan Perusahaan mengalami dampak 
pada aspek keuangan. Perusahaan mengalami dampak yang cukup signifikan sampai dengan tanggal 
penerbitan laporan keuangan yang mencakup: 
1. Penurunan omzet pendapatan Perusahaan Rp3.766.122.384 atau 6,0% dari periode lalu dikarenakan 

penurunan volume produksi dari beberapa kustomer akibat kebijakan “lock down”.  
2. Menjadikan perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar Rp3.579.608.240 dikarenakan penurunan 

pendapatan. 
 

Dalam menghadapi kondisi tersebut diatas, manajemen Perusahaan telah menyusun langkah-langkah 
dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan perampingan dari jumlah sumber daya manusia yang dimiliki untuk efisiensi biaya. 
2. Menambah/memperoleh pinjaman baru dari bank, melakukan investasi yang menghasilkan dan 

menambah modal kerja. 
3. Manajemen akan tetap focus pada pengelolaan bisnis sebaik mungkin. 
4. Terus meningkatkan pelayanan terhadap kustomer dan terus berupaya untuk dapat merebut pasar 

potensial untuk memenuhi target pada saat ini. 
 
 

32. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif 

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta 
interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020. 

 

Amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, 
dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu: 

• PSAK 73 (Amendemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19; 
 

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau 
setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu: 

• PSAK 112: Akuntansi Wakaf; 

• PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis; 

• PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk; 

• PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa’d; dan 

• Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan 
Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2. 
 

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 
2022, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu: 

• Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan 

• Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan 
- Biaya Memenuhi Kontrak. 

 

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan 
penerapan dini diperkenankan, yaitu: 

• PSAK 74: Kontrak Asuransi.  
 

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak 
potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut. 
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33. Penyelesaian Laporan Keuangan 

 
Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan 
dan diotoritasi untuk diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2021. 


