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Company Highlights
Data Penting Perseroan

IKHTISAR KEUANGAN | FINANCIAL SUMMARY
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KETERANGAN

(Rp)

Pendapatan Usaha 

Beban Pokok Pendapatan

Laba Kotor

Laba Usaha

Laba Sebelum Pajak

Laba Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Yang Dapat Diatribusikan 
Kepada:
• Pemilik Entitas Induk
• Kepentingan Non-Pengendali

Laba Komprehensif Neto Yang Dapat 
Diatribusikan Kepada:
• Pemilik Entitas Induk
• Kepentingan Non-Pengendali

Laba Per Saham

Total Aset

Total Liabilitas

Total Ekuitas

Operating Revenue

Cost of revenue

Gross Profit

Operating Income

Profit Before Tax

Profit for the Year

Comprehensive Profit for the Year

Attributable Profit to:

• Controlling Shareholder
• Non-Controlling Shareholder

Attributable Comprehensive Net Profit:

• Controlling Shareholder
• Non-Controlling Shareholder

Earnings Per Share

Total Assets

Total Liabilities

Total Equity

170.684.608.164

(138.994.559.524)

31.690.048.640

5.235.400.693

7.606.530.476

5.385.331.532

5.351.249.167

1.189.061.812
4.196.269.721

1.238.694.319
4.112.554.848

1,14

277.005.824.660

123.749.640.977

153.256.183.683

83.048.276.150

(64.623.811.816)

18.424.464.334

1.846.007.277

4.225.002.240

3.677.081.913

3.019.645.681

1.170.204.101
2.506.877.812

926.537.001
2.093.108.680

1,27

73.912.750.950

51.504.214.860

22.408.539.090

119.746.499.071

(96.111.942.532)

23.634.556.539

2.985.404.110

1.424.817.071

1.907.281.519

3.894.028.155

858.207.330
1.049.074.189

1.851.580.647
2.042.447.508

2,55

82.139.344.188

62.330.315.213

19.809.028.975

2014 2013 2012 (IDR)

DESCRIPTIONKONSOLIDASI | CONSOLIDATED

RASIO KEUANGAN 2014 2013 2012 FINANCIAL RATIO

Laba terhadap Pendapatan

Laba Kotor terhadap Pendapatan

Laba Usaha terhadap Pendapatan

Laba terhadap Aset

Laba terhadap Ekuitas

Rasio Lancar

Liabilitas terhadap Ekuitas

Liabilitas terhadap Jumlah Aset

Net Profit Margin

Gross Profit Margin

Operating Profit Margin

Return On Assets

Return On Equity

Quick Ratio

Debt to Equity Ratio

Debt to Assets Ratio

3,1%

18,6%

3,1%

1,9%

3,5%

1,9x

0,8x

0,4x

3,6%

22,2%

2,2%

4,1%

13,5%

1,2x

2,3x

0,7x

3,3%

19,7%

2,5%

4,7%

17,4%

1,1x

2,7x

0,7x
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Periode
Period

Q1

Q2

Q3

Q4

726.500.000

726.500.000

726.500.000

726.772.500

220.129.500.000

196.881.500.000

319.660.000.000

325.594.080.000

19.414 

610.662 

1.106.197

473.015

6.787.500

113.277.200

32.546.000

368.300

308

281

449

452

299

261

425

446

 303

 271 

 440 

 448 

250

399

399

448

250

250

398

399

440

460

439

500

272.437.500.000

434.810.250.000

434.810.250.000

488.208.000.000

1.089.750.000

1.089.750.000

1.089.750.000

1.089.750.000

Q1

Q2

Q3

Q4

2013

2014

Jumlah Saham
Total Shares

Harga Tertinggi
Highest Price

Harga Terendah
Lowest Price

Harga Penutupan
Closing Price

Volume Perdagangan
Trading Volume

Kapitalisasi Pasar
Market

Capitalization

Perseroan mendapatkan pernyataan efektif di bulan Desember 2014 
untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) berupa 
penambahan modal dengan HMETD.

The Company obtained an effective statement in December 2014 to 
perform the Right Issue I (RI I) in the form of capital increase with 
pre-emptive rights.



Board of Commissioner Report
Laporan Dewan Komisaris

Yang terhormat para Pemegang Saham Perseroan,

Dengan mengucapkan puji syukur, kami menyampaikan bahwa pada 
tahun 2014 Perseroan berhasil mencetak keuntungan komprehensif 
sebesar Rp 5,35 milyar. Keberhasilan ini menunjukkan sustainability 
Perseroan yang selalu mencetak keuntungan selama tiga tahun 
terakhir.

Pada tahun 2014 pertumbuhan Ekonomi Indonesia sesungguhnya 
tidak terlalu menggembirakan dimana hanya mencapai sekitar 5,2%. 
Hal ini berkaitan erat dengan adanya pemilu legislatif dan pemilu 
Presiden RI serta pergerakan harga minyak dunia yang berfluktuasi 
cukup tajam dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US dollar. 
Dilihat dari sisi ini maka keuntungan yang dicatat Perseroan merupa-
kan prestasi yang cukup membanggakan. bagi kami.

Keberhasilan Prestasi tersebut tidak lepas dari keberhasilan Perseroan 
merealisasikan rencana right issue dan menyiasati tahun politik 
2014. Pada tahun 2014, Perseroan berhasil mengakusisi perusahaan 
pengembang di Bali, yaitu PT Bhumi Lestari Makmur, sebagai salah 
satu upaya dalam meningkatkan dan mendiversifikasi pendapatan 
usaha Perseroan.

Dibanding tahun sebelumnya, pencapaian Perseroan tahun ini juga 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dilihat dari 
pendapatan usaha, laba maupun aset Perseroan.

Dalam menjalankan pengawasan perusahaan, Dewan Komisaris 
dibantu oleh Komite Audit, dimana pada tahun ini kami telah 
mengganti salah satu anggota Komite Audit agar lebih intensif 
dalam berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan memenuhi 
tanggung jawab dalam pengawasan atas sistem pengendalian 
internal dan manajemen resiko dari bisnis Perseroan.

Pada tahun ini juga, kami telah memproses pengangkatan Komisaris 
dan Direktur baru dari ASABRI, yaitu Bapak Igor Manindjo dan Bapak 
Edi Timbul Hardiyanto, serta memproses pengunduran diri salah satu 
Direktur, yaitu Bapak Octavianus Kuntjoro, yang akan berkonsentrasi 
pada anak perusahaan PT Bhumi Lestari Makmur.

Kami Dewan Komisaris berkomitmen untuk selalu menerapkan tata 
kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan standar internasional.

Distinguished Shareholders of the Company,

With the expression of our appreciation, we convey that in 2014 the 
Company made a comprehensive profit of IDR 5.35 billion. This 
success shows the sustainability of the Company which consistently 
made a profit during the last three years.

In 2014 Indonesian Economic growth was actualy not very encouraging 
as it only reached about 5.2%.  It was closely linked with the 
legislative elections and the Presidential election together with the 
sharp fluctuations of world oil prices and the weakening of the Rupiah 
against the US dollar.   Seen from these aspects, the profit recorded by 
the Company was a very proud achievement. for us.

This success achievement was inseparable from the success of the 
Company in realizing the plans of the rights issue and dealing with 
politics in 2014.  In 2014, the Company successfully acquired a 
developer company in Bali, PT Lestari Makmur Bhumi, as one of its 
efforts to increase and diversify the Company's revenue.

Compared to previous years, the Company’s achievements this year 
also experienced significant expansion in terms of revenues, earnings 
as well as assets of the Company.

In the performance of oversight, by the Board of Commissioners 
assisted by the Audit Committee, this year we had to replace one of 
the members of the Audit Committee so that there be more intensive 
coordination with the Board of Commissioners and to fulfill 
responsibilities in the oversight of the system of internal control 
and risk management of the Company's business.

In this year also, we processed the appointments of a new Commis-
sioner and Director from ASABRI, Mr. Igor Manindjo and Mr. Edi Timbul 
Hardiyanto, and the resignation of a Director, Mr. Octavian Kuntjoro, 
who will concentrate on the subsidiary PT Lestari Makmur Bhumi.

Our Board of Commissioners is committed to implementing good 
corporate governance in accordance with international standards. We
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Kami berpandangan bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya dengan baik selama tahun 2014.

Akhir kata, kami Dewan Komisaris menghaturkan terima kasih 
sedalam-dalamnya kepada para Pemegang Saham, Direksi, Komite 
Perusahaan, Profesi Penunjang Pasar Modal dan tidak terlepas 
terkecuali kepada seluruh karyawan yang telah berjasa bagi Perseroan 
dengan dedikasi dan komitmennya.

Kami Dewan Komisaris akan tetap memberikan dukungan kepada 
Direksi untuk selalu meningkatkan kinerja perusahaan dan mem-
perluas basis bisnis, baik melalui merger ataupun akuisisi, untuk 
melanjutkan pertumbuhan Perseroan.

are of the view that the Board of Directors carried out well its duties 
and responsibilities during 2014.

As final words, we, the Board of Commissioners, extend our deepest 
appreciation to the Shareholders, the Directors, Committees of the 
Company, Capital Market Supporting Professionals and in close 
association as well as to all employees who have rendered 
meritorious service for the Company with their dedication and 
commitment.

We, the Board of Commissioners, will continue to always provide 
support to the Directors for improving corporate performance and 
expanding our business base, either through mergers and acquisitions 
to sustain the Company’s growth.
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Seminyak, 24 April 2015

Presiden Komisaris | Chairwoman
Prof. Dr. Ir. A. Sulistyawaty, MSc.



Board of Director Report
Laporan Direksi

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang kami hormati,

Dengan mengucapkan syukur Alhamdullilah, kami melaporkan 
bahwa Perseroan pada tahun 2014 kembali mencatatkan keuntungan 
untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak 2012. Pada tahun 
2014, Perseroan mencatatkan laba/keuntungan komprehensif netto 
sebesar Rp 5,35 milyar atau naik sebesar 77% dibanding 2013 yang 
mencatatkan laba sebesar Rp 3.02 milyar.

Perseroan juga mencatat kenaikan pendapatan usaha yang signifikan 
menjadi sebesar Rp 170,68 milyar atau sebesar 106% dibandingkan 
tahun 2013 yang mencapai Rp 83,05 milyar. Kenaikan yang signifikan 
ini didorong oleh peningkatan pendapatan dari sektor Katering dan 
Pengelolaan Fasilitas.

Pendapatan terbesar Perseroan sebesar 97% atau Rp 165,64 milyar 
masih berasal dari kontribusi anak perusahaan Perseroan, yaitu PT 
Patra Supplies & Services. Kemudian sebesar Rp 5,04 milyar atau 3% 
dikontribusikan dari jasa akomodasi villa dan pendapatan sewa resto 
& lounge di Seminyak, Bali. Anak usaha PT Bhumi Lestari Makmur, 
walaupun telah banyak menjual unit vila dan kondotel, namun belum 
dapat dibukukan sebagai pendapatan dikarenakan penyelesaian 
konstruksi yang sedikit terlambat.

Pertumbuhan pendapatan Perseroan juga diiringi dengan meningkat-
nya kekayaan Perseroan, sehingga pada tahun 2014 Perseroan 
mencatatkan total aset sebesar Rp 277,01 milyar atau meningkat 
sebesar 374% dibanding tahun 2013 yang mencatat sebesar Rp 
73,91 milyar. Kekayaan bersih Perseroan juga meningkat menjadi Rp 
153,26 milyar atau sebesar 584% dari tahun 2013 sebesar Rp 22,41 
milyar.

Pada awal tahun, Perseroan berhasil menyelesaikan proses penerbi-
tan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) sejumlah 
363.250.000 lembar dengan total emisi senilai Rp 108.975.000.000,- 
atau senilai Rp 300,- per lembar saham. Seluruh hasil PUT I sudah 
ditempatkan sesuai prospektus Perseroan, kecuali dana untuk 
pembangunan Beach Club yang masih belum digunakan.

Mengenai perubahan peruntukkan sebagian dana hasil PUT I yaitu 
sekitar Rp 6 milyar atau 5% dari total hasil PUT I, telah disampaikan 
dan disetujui dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa pada bulan November 2014. Dana tersebut digunakan oleh

Distinguished Shareholders and Board of Commissioner,

With our thanks to God, we report that in 2014 the Company 
consecutively recorded profits for the third time since 2012. In 
2014, the Company recorded a profit / comprehensive net profit of IDR 
5.35 billion, or an increase of 77% compared to 2013, in which was 
recorded a profit of IDR 3.02 billion.

The Company also recorded a significant increase in operating 
revenue which became IDR 170.68 billion or 106% compared to the 
year 2013 which reached IDR 83.05 billion. This significant increase 
was boosted by increased revenues from the sectors of Catering and 
Facilities Management.

The Company's greatest revenue of 97% or IDR 165.64 billion was 
still derived from the contribution by the Company's subsidiary, PT 
Patra Supplies & Services.  Following was IDR 5.04 billion, or 3% 
contributed by the villa accommodation services and rental income 
from the restaurant & lounge in Seminyak, Bali. Eventhough PT Bhumi 
Lestari Makmur has been able to sell a promising number of villas and 
condotels but could not be recorded as revenue yet due to the 
construction delay.

The Company's revenue growth was accompanied by an increase in 
the Company's assets, thereby in 2014 the Company recorded total 
assets of IDR 277.01 billion, an increase of 374% compared to year 
2013 in which was recorded IDR 73.91 billion.  The Company's net 
worth increased to IDR 153.26 billion or by 584% from the 2013 
amount of IDR 22.41 billion.

At the beginning of the year, the Company successfully completed the 
issuance of new shares through a Rights Issue I the amount of 
363.250.000 shares with a total emission of IDR 108,975,000,000.- 
or the value of IDR 300.- per share.  The proceeds from the Rights 
Issue I were entirely deployed according to the Company’s prospectus 
with the exception of the funds for the development of the Beach Club 
which had not yet been used.

With regard to the changes in the allocation of partial proceeds from 
Rights Issue I of approximately IDR 6 billion or 5% of the total 
proceeds of Rights Issue I, this was submitted and approved in the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders in November 2014.
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Perseroan untuk berinvestasi pada penyewaan lahan (tanah dan 
bangunan) yang digunakan sebagai fasilitas restoran dan lounge di 
Seminyak, Bali. Pembangunan Beach Club diharapkan dapat dimulai 
pada Semester II tahun 2015 setelah dirampungkannya MoU dengan 
calon operator dan direncanakan selesai pada pertengahan tahun 
2016. Selanjutnya manajemen Perseroan berharap unit usaha Beach 
Club dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan dan 
mendiversifikasi pendapatan usaha Perseroan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang diproyeksikan 
masih sekitar 5% atau tetap dibanding tahun sebelumnya yang 
sebesar 5,02%. Namun fundamental ekonomi Indonesia diprediksikan 
masih cukup baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Perseroan 
akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap mempertahankan kinerja 
Perseroan dengan meningkatkan penjualan properti dan memper-
cepat realisasi pembangunan Beach Club serta mempertahankan 
pendapatan dari jasa katering.

Dari sisi tata kelola perusahaan, Perseroan terus berkomitmen untuk 
meningkatkan kompetensi Direksi dan seluruh staf melalui pelatihan 
serta penerapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan 
Direksi dan Pedoman Perilaku dalam setiap aspek.

Kami Direksi Perseroan mengharapkan selalu dukungan dari 
Pemegang Saham dan Dewan Komisaris serta seluruh pemangku 
kepentingan lainnya agar rencana ekspansi Perseroan di tahun-tahun 
mendatang dapat berjalan dengan baik, sehingga Perseroan tetap 
dapat mencetak keuntungan dan memberikan manfaat optimal bagi 
pemegang saham, perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

The funds are used by the Company to invest in land leasing (land and 
buildings) which is used as a restaurant and lounge facilities in 
Seminyak, Bali. The Beach Club development is expected to begin in 
the second half of 2015 after finalization of the MoU with a 
prospective operator and scheduled for completion in mid 2016.  
Furthermore, the Company’s managements expect the business unit 
of Beach Club to be able to contribute to increase and diversify the 
Company's revenue.

Indonesia's economic growth in the coming year are projected to 
remain around 5% or relatively stagnant over the previous year which 
amounted to 5.02%. However, Indonesia's economic fundamentals 
are predicted to still be quite good.  In anticipation of this, the Company 
will exert every effort to maintain the Company's performance by 
increasing the sale of property and accelerating the realization of the 
Beach Club as well as maintaining revenue from catering services.

In terms of corporate governance, the Company remains committed to 
improve the competence of BOD and the entire staff through training 
and implementation of the Employment Guidelines and Rules of BOC 
and BOD as well as the Code of Conduct in every aspect.

We, the Board of Directors, unceasingly expect the support of the 
Shareholders and Board of Commissioners as well as all stakeholders 
of the Company in order that the Company's expansion plans in the 
coming years can proceed accordingly, resulting in the Company 
continuing to make profits and provide optimal benefits to shareholders, 
the company and employee welfare.
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Seminyak, 24 April 2015

Presiden Direktur | President Director
Dodi Prawira Amtar



2001
Pendirian Perseroan

2003
Perseroan mengembangkan usaha dalam pembangunan, penjualan 
dan penyewaan properti, yang dimulai dengan pembangunan 10 unit 
vila di Seminyak, Bali.

2005
Perseroan terdaftar pada Bursa Efek Surabaya.

2007
Perseroan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, sebagai dampak 
peleburan Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta.

2008
Perseroan melaksanakan Pemecahan Nilai Nominal Saham yang 
semula Rp 112,25 per saham menjadi Rp 56,125 per saham sehingga 
jumlah saham yang diterbitkan semula 125.000.000 saham menjadi 
250.000.000 saham.

2011
Perseroan mendapatkan pernyataan efektif di bulan Juli untuk 
penggabungan usaha dengan PT Gama Wahyu Abadi sehingga 
Perseroan menjadi pemegang saham & pengendali atas 50% 
kepemilikan di PT Patra Supplies & Services.

2013
Perseroan mendapatkan pernyataan efektif di bulan Desember untuk 
melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) berupa 
penambahan modal dengan HMETD.

2014
Perseroan berhasil melaksanakan PUT I dengan dana yang diperoleh 
sebesar Rp 108,975 milyar, dimana sebagian dana PUT I dipergunakan 
untuk mengakuisisi 75% saham PT Bhumi Lestari Makmur.

Company establishment.

Expanded the business in property development & agency, start with 
developed 10 unit villas in Seminyak, Bali.

Listed on Surabaya Stock Exchange.

Listed on Indonesian Stock Exchange, as a result of the merger 
between Surabaya and Jakarta Stock Exchange.

Conducted Stock Split from IDR 112.25 per share to IDR 56.125 per 
share, bring the total number of shares issued from original stock 
125,000,000 to 250,000,000 shares.

Obtained an affective statement in July to the merger with PT Gama 
Wahyu Abadi so that the Company became the controlling shareholder 
of 50% ownership in PT Patra Supplies & Services.

Obtained an effective statement in December to perform the Right 
Issue I (RI I) in the form of capital increase with pre-emptive rights.

Successfully implement RI I with funds obtained IDR 108.975 billion, 
of which some of the funds used to acquire a 75% stake in PT Bhumi 
Lestari Makmur.

PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk
Jl. Raya Petitenget No. 469

Kerobokan, Seminyak
Bali 80361

Phone. (+62) 361 4736 656
Fax. (+62) 361 4736 658

Email. corpsec@islandconcepts.com
www.islandconcepts.com

Kantor Koresponden | Correspondence Office
Permata Senayan B10-11, Jl. Tentara Pelajar
Kebayoran Baru
Jakarta 12210
Phone. (+62) 21 5794 4305
Fax. (+62) 21 5794 4306
CP. Yusea Eka Prasetya
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Visi
Menjadi perusahaan Property Development, Jasa Akomodasi dan 
Jasa Katering yang terkemuka di Indonesia, yang memberikan 
manfaat optimal bagi pemegang saham.

Misi
• Menyediakan produk-produk properti kelas atas di Pulau Bali 

khususnya dan Indonesia pada umumnya.
• Menyediakan jasa akomodasi dengan standar Internasional di 

Pulau Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya.
• Menyediakan jasa katering bagi perusahaan minyak, gas dan 

tambang yang beroperasi di daerah sulit dijangkau, baik di darat 
maupun laut (on/off shore).

• Senantiasa berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional, 
dengan tetap menjaga budaya dan lingkungan dimana perusahaan 
beroperasi.

Vision
To become the foremost company in Property Development, 
Accommodation Services, and Catering Services in Indonesia, 
that gives optimal benefit to its shareholders.

Mission
• To provide upscale property products on the island of Bali in 

particular and Indonesia in general.
• To provide accommodation services at an international standard 

on the island of Bali in particular and Indonesia in general.
• To provide catering services for oil, gas and mining companies 

operating in remote areas, both on land and sea (on / off shore).

• To always play an active role in national economic development, 
while maintaining the culture and environment where the company 
operates.

• Jasa Akomodasi
• Jasa Katering
• Jasa Konsultasi

• Accommodation services
• Catering services
• Consulting services

Profil Perusahaan | Company Profile
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BIDANG USAHA | BUSINESS FIELD

STRUKTUR ORGANISASI | ORGANIZATION STRUCTURE

VISI - MISI | VISION - MISSION

Dewan Komisaris | Board of Commissioner
Prof. Dr. Ir. A. Sulistyawati, MSc. – President Commissioner

Rifwaldi Rivai M. Noer, SH., MM. – Independent Commissioner
Igor Manindjo, MComm. – Commissioner

Dodi Prawira Amtar
President Director

Edi Timbul Hardiyanto, MSc., MBA.
Investment Director

Putu Agung Prianta, BEng., MA.
Business Development & Finance Director

Business Development

Finance & Accounting

Graham James Bristow
Operational Director 

Marketing & Sales

HR & Operational

Yusea Eka Prasetya, ST.
Corporate Secretary



Profil Perusahaan | Company Profile

DEWAN KOMISARIS | BOARD OF COMMISSIONER
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Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Beliau meraih 
gelar Sarjana di bidang Arsitektur dari Universitas 
Udayana dan Institut Teknologi Surabaya pada tahun 
1980, lulus dengan gelar Master di bidang Ilmu 
Iingkungan dan Ekologi Manusia dari Universitas 
Indonesia pada tahun 1989, lulus dengan gelar Doktor 
di bidang Arsitektur dari School of Architecture, Oxford 
Brookes - United Kingdom pada tahun 1995, lulus 
dengan gelar Magister di bidang Ilmu Manajemen dari 
Sekolah Tinggi IImu Ekonomi Widya Jayakarta pada 
tahun 2000, lulus dengan gelar Magister di bidang 
ilmu Agama Kristen dari Sekolah Tinggi Theologia Injili 
Indonesia pada tahun 2010, serta saat ini menjadi 
Guru Besar di Universitas Udayana.

Indonesian citizen, 68 years old. She earned a 
Bachelor's degree in Architecture from the University 
of Udayana and Surabaya Institute of Technology in 
1980, graduated with a Master's degree in Environment 
Science and Human Ecology from the University of 
Indonesia in 1989, graduating with a PhD in Architecture 
from the School of Architecture, Oxford Brookes - United 
Kingdom in 1995, graduated with a Master's degree in 
Management Sciences from the College of Economics 
Widya IImu Jayakarta in 2000, graduated with a 
Master's degree in the field of Science  of Christianity 
of The Evangelical Theological Seminary of Indonesia 
in 2010, and is currently a Professor at the University 
of Udayana.

1971 – sekarang | present    : Dosen Jurusan Arsitektur | Lecturer of Architecture Department, Universitas 
Udayana

1978 – 2011 : Konsultan Desain Arsitektur dan Lingkungan | Architecture and Environmental 
Design Consultant, PT Binacipta Adibuana

2011 – 2013 : Komisaris Perseroan | Commissioner of the Company
2013 – sekarang | present : Presiden Komisaris Perseroan | President Commissioner of the Company

Prof. Dr. Ir. A. Sulistyawati, MSc
Presiden Komisaris | Chairwoman

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Beliau meraih 
Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia tahun 1989 dan juga memperoleh gelar 
Magister Manajemen pada tahun 1998. Beliau juga 
mempunyai ijin praktek sebagai Advokat dan merupa-
kan anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) 
dan juga memiliki ijin serta terdaftar sebagai 
Konsultan Hukum Pasar Modal (STTD) di Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dan Anggota dari Himpunan 
Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Beliau juga 
seorang Kurator dan Pengurus yang terdaftar di 
Kementerian Hukum dan HAM serta anggota dari 
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

Indonesian citizen, 49 years old. He earned a Bachelor 
of Law as a graduate of the Faculty of Law, University 
of Indonesia in 1989 and also earned a Master of 
Management degree in 1998. He also has a license to 
practice as an Advocate and a member of the 
Indonesian Advocates Association (PERADI) and is 
also approved and registered as a Capital Market Legal 
Consultant (STTD) with the Financial Services Authority 
(FSA) and a Member of the Association of Capital 
Market Legal Consultants (HKHPM). He is also a 
curator and administrator who is registered with 
the Ministry of Justice and Human Rights as well as 
member of the Association of Indonesian Receivers 
and Administrators (AKPI).

1990 – 2000 : Corporate Lawyer, PT. Bank Duta Tbk.
2000 – 2010 : Pendiri | Founder, Kantor Hukum "RICH & RISJAD Law Firm"
2010 – 2013 : Pendiri | Founder, Kantor Hukum "PRISMA & CO Law Firm"
2013 – sekarang | present : Pendiri | Founder, Kantor Hukum "WRP Lawyers at Work"
2007 – sekarang | present : Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee, PT. Bank Yudha Bhakti
2009 – sekarang | present : Direktur | Director, PT. Prisma Mentari Internasional
2011 – sekarang | present : Komisaris Independen Perseroan | Independent Commissioner of the Company

Rifwaldi Rivai Muhammad Noer, SH., MM. 
Komisaris Independen | Independent Commissioner



Profil Perusahaan | Company Profile

Hubungan Afiliasi | Affiliate Relation : 

• Prof. Dr. Ir. A. Sulistyawati, MSc. – Chairwoman Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, MM. - Shareholder
  Putu Agung Prianta, BEng., MA. - Director
• Igor Manindjo, MComm. – Commissioner PT ASABRI (Persero) - Shareholder
  Edi Timbul Hardiyanto, MSc., MBA. - Director
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Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Beliau meraih 
gelar Master of Commerce (Honours), in Management 
Planning Control Systems, The University of 
Wollonggong, New South Wales, Australia.

Indonesian citizen, 53 years old. He holds a Master of 
Commerce (Honours), in Management Planning 
Control Systems, The University of Wollonggong, New 
South Wales, Australia.

1984 - 2004 : Akuntan & Auditor Internal Pemerintah / Accountant & Gov. Internal 
Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

1995 - 2014 : Instruktur Senior / Senior Instructor, Yayasan Pendidikan Internal Audit 
(YPIA)

2003 - 2004 : Ketua Tim Konsultan / Head of Consultant Team, Konsorsium POLRI - 
LPEM UI - Partnership for Governance Reform

2004 - 2006 : Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee, Perum Perhutani
2008 - 2014 : Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee, PT ASABRI 

(Persero)
November 2014 - sekarang / present  : Direktur Akademis YPIA

Igor Manindjo, MComm. 
Komisaris | Commissioner



Profil Perusahaan | Company Profile

DIREKSI | BOARD OF DIRECTOR
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Warga Negara Indonesia, 52 Tahun. Beliau meraih 
gelar Master of Science di bidang Keuangan dan 
Manajemen pada tahun 1993 dari State University of 
New York (SUNY), Stony Brook, New York USA, serta 
gelar Sarjana Teknik Elektro dari Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia. Bertindak sebagai Direktur 
Utama yang mengawasi jalannya Perseroan.

Dodi Prawira Amtar
Presiden Direktur | President Director

Indonesian citizen, 52 years old. He holds a Master of 
Science in Finance and Management in 1993 from the 
State University of New York (SUNY), Stony Brook, New 
York, USA, as well as a Bachelor's degree in Electrical 
Engineering from the Faculty of Engineering, University 
of Indonesia. Acts as a President Director overseeing 
the course of the Company.

1987 – 1988 : Appraiser, Proyek Listrik Pedesaan Departemen Koperasi Republik Indonesia
1988 - 1995  : Research Assistant - Consultant, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia (LMFE - UI)
1997 – Sekarang | present : Dosen Program Magister Manajemen | Lecturer Master Management Program, 

Universitas Sahid - Jakarta
1995 – 2005 : Research Manager, Underwriting & Corporate Finance Manager, Director and 

President Director, PT. Bapindo Bumi Sekuritas
2006 – 2008 : Senior Advisor, PT Trust Securities
2008 – sekarang | present : Presiden Direktur Perseroan | President Director of the Company
2010 – 2014 : Direktur Utama | President Director,  PT Patra Supplies & Services
2014 – sekarang | present : Komisaris Utama | Chairman, PT Patra Supplies & Services

Putu Agung Prianta, BEng., MA. 
Direktur | Director
Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Beliau lulusan 
Master of Arts di bidang Keuangan Internasional dari 
University of North London, (London Metropolitan) UK, 
dan Bachelor of Engineering (Honours) pada bidang 
Teknik Sipil dari University College of London, UK. 
Bertindak sebagai Direktur yang menangani keuangan 
dan pengembangan bisnis Perseroan.

Indonesian citizen, 40 years old. He is a graduate of 
Master of Arts in International Finance from the 
University of North London, (London Metropolitan) UK, 
and a Bachelor of Engineering (Honours) in Civil 
Engineering from the University College of London, UK. 
Acts as a Director handling the finance and business 
development of the Company.

2001 – sekarang | present : Komisaris | Commissioner, PT Trust Securities
2003 – sekarang | present      : Direktur | Director, Pulau Mas Group
2006 – 2014 : Komisaris Utama | Chairman, PT Patra Supplies & Services
2010 – sekarang | present    : Direktur | Director, PT Jimbaran Hijau
2011 – sekarang | present    : Direktur Perseroan | Director of the Company



Profil Perusahaan | Company Profile

Hubungan Afiliasi | Affiliate Relation : 

• Putu Agung Prianta, BEng., MA. – Director Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, MM. - Shareholder
  Prof. Dr. Ir. A. Sulistyawati, MSc. - Chairman
• Graham James Bristow – Director Island Regency Group Limited - Shareholder
• Edi Timbul Hardiyanto – Director PT ASABRI (Persero) - Shareholder
  Igor Manindjo - Commissioner
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Graham James Bristow 
Direktur | Director
Warga Negara Australia, 67 tahun. Beliau lulusan 
Bachelor of Commerce dari Massey University, di New 
Zealand tahun 1969. Bertindak sebagai Direktur yang 
menangani operasional Perseroan.

Australian citizen, 67 years old. He is a graduate of 
Bachelor of Commerce degree from Massey University 
in New Zealand in 1969. Acts as a Director overseeing 
the Company's operational.

1966 – 1975 : Operator | Operator, HB Transport Holdings Limited
1975 – 1979 : Machine Operator, Taupo Topdressers, New Zealand
1980 – 1990 : Direktur Operasional | Operations Director, Vector Co. Ltd., New Zealand
1991 – 1996 : Direktur | Director, Omni Group Limited, Australia
1996 – 2002 : Direktur Operasional | Operations Director, Liberty One Ltd., Australia
1998 – sekarang | present : Direktur | Director, Meridan Pacific Investments/Island Regency Group
2002 – sekarang | present : Direktur Perseroan | Director of the Company

Edi Timbul Hardiyanto, MSc., MBA.
Direktur | Director
Warga Negara Indonesia, 52 Tahun. Beliau meraih 
gelar Master Degree in Finance Science (M.Sc.) and 
Master Degree in Business Administration (MBA) in 
General Business, Drexel University, Philadelphia, PA, 
USA. Bertindak sebagai Direktur yang menangani 
investasi Perseroan.

Indonesian citizen, 52 years old. He holds a Master 
Degree in Finance Science (M.Sc.) and Master Degree 
in Business Administration (MBA) in General Business, 
Drexel University, Philadelphia, PA, USA. Acts as a 
Director overseeing the Company's investment.

1984 – 2000 : Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
2000 – 2006 : Managing Partner, PT. Valuindo Utama
2000 – sekarang | present    : Konsultan Independen | Independent Consultant 
2006 – sekarang | present    : Risk Advisory & Project, PT. RAP
2014 – sekarang | present    : Direktur Perseroan | Director of the Company



Profil Perusahaan | Company Profile

SUMBER DAYA MANUSIA | HUMAN RESOURCES

PEMEGANG SAHAM | SHAREHOLDERS

Struktur Kepemilikan | Ownership Structure
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Kekuatan inti ICON berasal dari kompetensi Sumber Daya Manusia 
(SDM) di setiap unit usaha, yang senantiasa berkembang. Kemampuan 
setiap individu harus bersinergi dan sejalan dengan tujuan bisnis, serta 
sesuai dengan target Perusahaan. Maka itu, ICON menempatkan 
SDM-nya sebagai mitra strategis serta menjadikannya aset yang 
bernilai tinggi.

Per tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan dan Entitas Anak 
mempunyai 76 orang karyawan tetap.

Jumlah total saham per 31 Desember 2014 | Number of shares as December 31st 2014

1,089,750,000 shares

ICON’s core strength comes from the competence of its Human 
Resources at all its business units, which are constantly evolving.   
Each individual’s ability must be in synergy and in line with the 
Company’s business objectives, and in accordance with its targets. 
Therefore, ICON places its Human Capital as a strategic partner and 
valuable asset to the Company

As of December 31st 2014, the Company and its Subsidiaries have 76 
permanent employees.

5,71%
20,02%

45,27%

16,78%

12,22%

Dr. Ir. FRANS BAMBANG 
SISWANTO, MM

PT. ASABRI (PERSERO)

PT. ANUGERAH GRIYA 
PERSADA

ISLAND REGENCY GROUP 
LIMITED

PUBLIC (below 5%)

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris atau Direksi | Share ownership by Board of Commissioner or Director

Graham James Bristow: 37.038.000 shares (3,4%)

Pemegang saham utama dan pengendali | Major & Controlling shareholder

Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, MM.



Profil Perusahaan | Company Profile

ANAK PERUSAHAAN | SUBSIDIARIES
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Pemegang Saham | Shareholder
Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, MM. (45,27%)

PT ASABRI Persero (16,78%)
PT Anugerah Griya Persada (12,22%)

Island Regency Group Limited (5,71%)
Public (20,02%)

PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk
(“ICON”)

PT PATRA SUPPLIES AND SERVICES
(“PSS”)

PT BHUMI LESTARI MAKMUR
(“BLM”)

50% 75%
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PT Patra Supplies and Services 

Kepemilikan 50%, bidang usaha jasa katering dan pengelolaan 
fasilitas.

PSS, salah satu anak perusahaan ICON, telah mendukung sektor 
industri MIGAS dan Pertambangan Umum sejak 1976 melalui jasa 
katering dan jasa terkait lainnya. Mulai 2004 PSS memperluas kegiatan 
usahanya ke Jasa Manajemen dan Pemeliharaan Fasilitas. Pada saat 
ini PSS merupakan kontributor terbesar dari pendapatan Perseroan.

Kantor Pusat | Head Office :
Cilandak Commercial Estate # 204 W
Jl. Raya KKO Cilandak
Jakarta Selatan 12560
Tel. 62 21 78843534
Fax. 62 21 78843514
Website : www.patrass.com
Email : patrassjkt@patrass.com

50% ownership, line of business is catering and facilities manage-
ment services.

PT Patra Supplies And Services (PSS), one of the subsidiaries of ICON, 
has supported the industry sectors of MIGAS and General Mining 
since 1976 with catering services and related services. As from 2004 
PSS expanded its business activities to Facilities Management and 
Maintenance. Currently PSS is the major contributor to the revenues 
of the Company.

Profil Perusahaan | Company Profile
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PT Bhumi Lestari Makmur

Kepemilikan 75%, bidang usaha pembangunan properti.

Saat ini aset tanah yang dimilik Anak Perusahaan baru Perseroan, 
BLM mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi 
fasilitas hunian, tempat komersial dan hiburan. Dengan pembangunan 
dan pengolahan yang terencana dan terukur akan menjanjikan 
keuntungan yang signifikan.

Kantor Pemasaran | Marketing Office - Jakarta
Jl. Benyamin Suaeb Blok D7
Kemayoran, Jakarta 14410
Tel. 62 21 654 9999
Website : www.springhillgroups.com

Kantor Pemasaran | Marketing Office - Bali
Jl. Karang Mas Sejahtera
Jimbaran, Bali

75% ownership, line of business is property development.

Currently the land asset owned by new Subsidiary Company, PT Bumi 
Lestari Makmur has a great potential to be developed into residential, 
commercial and entertainment facilities. With planned and measured 
development and management significant benefits are promised.

PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. ANNUAL REPORT 2014 17

pt bhumi lestari makmur

villa & condotel

JIMBARAN HIJAU
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PENCATATAN SAHAM DI BURSA | OFFICIAL LISTING ON STOCK EXCHANGE

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | CAPITAL MARKET SUPPORTING 
INSTITUTION & PROFESSIONAL

• Penawaran Umum Perdana Saham | Initial Public Offering
 8 Juli 2005 di Bursa Efek Surabaya dengan total saham yang 

dicatatkan 125.000.000.
July 8th 2005 at Surabaya Stock Exchange with total share listed 
125,000,000.

• Pemecahan Nilai Nominal Saham | Stock Split
 10 Desember 2008 di Bursa Efek Indonesia dengan total saham 

yang dicatatkan 250.000.000.
December 10th 2008 at Indonesia Stock Exchange with total share 
listed 250,000,000.

• Penggabungan Usaha | Merger
 19 Juli 2011 di Bursa Efek Indonesia dengan total saham yang 

dicatatkan 726.500.000.
July 19th 2011 at Indonesia Stock Exchange with total share listed 
726,500,000.

• Penawaran Umum Terbatas I | Right Issue I
 11 Desember 2013 di Bursa Efek Indonesia dengan total saham 

yang dicatatkan 1.089.750.000.
December 11th 2013 at Indonesia Stock Exchange with total share 
listed 1,089,750,000.

Biro Administrasi Efek | Share Administration Bureau
PT SHARESTAR INDONESIA

Citra Graha Building 7th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 35 – 36

Jakarta

Notaris Publik | Public Notary
Yurisa Martanti, SH., MH.

Jl. Matahari I, Blok I-3 No. 43
Malaka Asri, Duren Sawit

Jakarta

Akuntan Publik | Public Accountant
Jimmy Budhi dan Rekan
Intiland Tower 11th floor

Jl. Jend. Sudirman, Kav. 32
Jakarta
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PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI | AWARDS & CERTIFICATIONS
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Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Analysis and Discussion
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Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Analysis and Discussion
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Kegiatan usaha Perseroan diklasifikasikan ke dalam 3 bidang usaha, 
yaitu:
a. Jasa katering dan pemeliharaan fasilitas untuk perusahaan 

minyak dan pertambangan yang berlokasi di remote area & 
off-shore, yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Patra 
Supplies and Services (PSS);

b. Jasa penyewaan vila di Seminyak, Bali yang dilakukan oleh 
Perseroan;

c. Pembangunan dan penjualan properti vila dan kondotel di 
Jimbaran, Bali yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Bhumi 
Lestari Makmur (BLM).

Per akhir tahun 2014 ini PSS mengelola 15 kontrak katering, antara 
lain dengan Petrochina Sorong, PHE ONWJ, PGAS, WIKA dan Tripatra 
Engineering. Lokasi kerja tersebar di 33 area seluruh Indonesia, 
antara lain Sorong, Balikpapan, Surabaya, Madura dan Jawa Barat. 
Disamping jasa katering, PSS juga memberikan jasa manajemen 
fasilitas pengelolaan gedung seperti di Jogja dan Jakarta. Perseroan 
menargetkan pertumbuhan pendapatan PSS meningkat 10% di tahun 
2015, walaupun kondisi industri minyak dan pertambangan belum 
kondusif karena penurunan harga jual komoditas minyak dan gas.

BLM, anak perusahan Perseroan yang baru diakuisisi tahun 2014, 
bergerak dibidang pengembangan properti vila dan kondotel di 
Jimbaran, Bali. BLM mengembangkan 113 unit vila dan 126 unit 
kondotel (2 tower) diatas lahan 5,3 hektar dengan target market 
golongan menengah keatas. Per akhir Desember 2014, jumlah 
pemesanan vila telah mencapai sebanyak 65 unit atau sekitar 58% 
dari total unit vila. Sedangkan jumlah pemesanan kondotel mencapai 
29 unit atau sekitar 23% dari total unit kondotel. Progres pembangunan 
di lapangan telah mencapai 90% untuk infrastruktur dan 4 unit vila (3 
unit 1 bedroom dan 1 unit 2 bedroom), namun belum dilakukan serah 
terima dengan pelanggan. Perseroan optimis bahwa dalam jangka 
waktu 12 - 18 bulan ke depan, penjualan vila dan kondotel 
masing-masing akan mencapai tingkat 80% dan 50%.

Perseroan mengelola penyewaan vila sebanyak 10 unit di Seminyak, 
Bali dengan nama Bali Island Villas, yang lokasinya berdekatan 
dengan Beach Club Potato Head. Vila yang disewakan berukuran 250 
m2 per unit, yang telah dilengkapi dengan private pool. Tingkat 
okupansi tahun 2014 mencapai 86%, sedangkan untuk tahun 2015 
diharapkan bisa mencapai 90%.

Per November 2014, Perseroan mendapatkan persetujuan RUPS atas 
perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT 
I) untuk menyewa tanah beserta bangunan diatasnya yang kemudian 
disewakan kembali kepada operator, yaitu MINT Club. Dari penyewaan 
MINT Club ini, diharapkan Perseroan bisa menghasilkan recurring 
income.

Dari hasil PUT I sebesar Rp 106 milyar (setelah dikurangi biaya emisi), 
sebanyak Rp 42 milyar diantaranya diperuntukkan bagi pengembangan 
Beach Club, dimana sebesar Rp 22 milyar telah digunakan untuk 
menyewa tanah seluas 2,2 hektar di Jimbaran selama 20 tahun. 
Beach Club ini ditujukan untuk menjadi fasilitas umum dalam 
kawasan Bali International Park. Sampai dengan saat ini, Beach Club 

The Company is classified into three business areas, which are:

a. Catering service and facility maintenance for oil and mining 
companies located in remote areas and off-shore, which are 
performed by the subsidiary, PT Patra Supplies and Services 
(PSS);

b. Villa rental service in Seminyak, Bali conducted by the Company;

c. Development and sale of villas and condotel properties in Jimbaran, 
Bali conducted by the subsidiary, PT Lestari Makmur Bhumi (BLM)

As at the end of year 2014 PSS managed 15 catering contracts, 
among others, with Petrochina Sorong, PHE ONWJ, PGAS, WIKA and 
Tripatra Engineering. Work sites were spread over 33 areas throughout 
Indonesia, among them, Sorong, Balikpapan, Surabaya, Madura and 
West Java. Besides catering services, PSS also provides facilities 
management services such as building management in Yogyakarta 
and Jakarta.  PSS targets a revenue growth of a 10% increase in 
2015, despite the condition of the oil and mining industries not being 
conducive because of the decline in commodity prices of oil and gas.

BLM, the new subsidiary of the Company acquired in 2014, is 
engaged in property development of villas and a condotel in Jimbaran, 
Bali.  BLM is developing 113 villas and 126 condotel units (two 
towers) on an area of 5.3 hectares with a target market of middle and 
upper class.  As at the end of December 2014, the number of orders 
for villas had reached as many as 65 units or approximately 58% of 
the total villa units. Meanwhile the number of orders for condotel units 
reached 29 units or approximately 23% of the total condotel units.  
Development progress in the field had reached 90% for infrastructure 
and 4 villas (3 units of 1 bedroom and 1 unit 2 bedrooms), however 
there had not yet been hand overs to customers. The Company is 
optimistic that within a period of 12-18 months, the sale of villas and 
condotel units will respectively reach levels of 80% and 50%.

The Company manages the rental of 10 villa units in Seminyak, Bali 
with the brand name of Bali Island Villas of which location is adjacent 
to the Beach Club Potato Head.  A villa unit for rent measures 250 m2 
and is furnished with a private pool. The occupancy level in 2014 
reached 86%, whereas for 2015 it is expected to reach 90%.

As of November 2014, the Company obtained AGM approval on the 
changes in the use of proceeds from Rights Issue I to lease land with 
a building thereon which is to be leased back to the operator, the MINT 
Club. From this MINT Club rental, it is expected that the Company is 
able to generate recurring income.

From the proceeds of Rights Issue I of IDR 106 billion (net of issuance 
costs), the amount of Rp 42 billion was allocated for the development 
of the Beach Club, of which IDR 22 billion had been used to lease a 
land area of 2.2 hectares in Jimbaran for 20 years. The Beach Club is 
intended to be a public facility within the area of the Bali International 
Park. Until now, the Beach Club has not yet been able to be realized, 

Analisis dan Pembahasan Manajemen | Management Analysis and Discussion

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA | OVERVIEW OF OPERATIONS BY SEGMENT
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belum dapat direalisasikan karena belum adanya kesepakatan 
dengan calon operator. Perseroan masih tetap mencari alternative 
operator dan menargetkan pembangunan Beach Club dapat dimulai 
pada pertengahan tahun 2015.

because an agreement with the prospective operator has still to be 
reached.  The Company is still looking for alternative operators and 
targets that the development of Beach Club can be started in 
mid-2015.

Pendapatan Perseroan meningkat 105% dari Rp 83,05 milyar di tahun 
2013 menjadi Rp 170,68 milyar di tahun 2014. Hal ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang signifikan pada Anak 
Perusahaan Perseroan, yaitu PSS, dimana peningkatan pendapatan 
ini karena bertambahnya kontrak yang diperoleh. Anak Perusahaan 
Perseroan yang baru diakuisisi pada Februari 2014 yaitu BLM, 
walaupun telah menerima sejumlah pesanan dari penjualan vila dan 
kondotel namun belum dapat diakui sebagai pendapatan karena 
belum terjadi serah terima. Pendapatan Perseroan yang berasal dari 
penyewaan vila hanya memberikan kontribusi sekitar Rp 5,04 milyar 
atau 2,9% dari total Pendapatan Perseroan.

Beban usaha Perseroan meningkat dari Rp 14,19 milyar di tahun 
2013 menjadi Rp 24,08 milyar di tahun 2014 atau naik sebesar 
69,7%. Kenaikan ini terutama terjadi pada PSS sebesar Rp 15,53 
milyar atau 64,5% dari total beban usaha Perseroan, yang disebab-
kan oleh peningkatan volume pendapatan. Disamping itu, terdapat 
beban usaha yang tercatat cukup besar dari BLM sebesar Rp 5,51 
milyar atau 22,9% dari total beban usaha Perseroan. Selebihnya 
sebesar Rp 3,04 milyar atau 12,6% berasal dari bisnis unit 
penyewaan vila.

Seiring dengan meningkatnya Pendapatan Perseroan, Laba 
Komprehensif Perseroan juga meningkat tajam sebesar 77,1% dari 
Rp 3,02 milyar di tahun 2013 menjadi Rp 5,35 milyar di tahun 2014. 
Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan efisiensi dalam 
operasional dan pembelian bahan baku Perseroan. PSS memberi-
kan kontribusi sebesar Rp 10,98 milyar atau 205% dari total laba 
komprehensif Perseroan. Namun BLM dan penyewaan vila 
masing-masing menyumbang kerugian komprehensif sebesar Rp 
5,51 milyar (-203%) dan Rp 118,29 juta (-2%).

Aset Perseroan bertambah secara signifikan dari Rp 73,91 milyar di 
tahun 2013 menjadi Rp 277,01 milyar di tahun 2014 atau meningkat 
374%. Penambahan aset Perseroan yang pesat ini disebabkan oleh 
meningkatnya aktiva lancar Perseroan terutama pada kas, piutang 
dan persediaan. Peningkatan kas disumbangkan dari hasil right issue 
Perseroan, sedangkan persediaan berasal dari aset BLM berupa 
tanah yang sedang dikembangkan dan bangunan dalam konstruksi. 
Sementara itu, peningkatan piutang usaha disumbangkan oleh PSS 
melalui peningkatan volume usaha. Kas, piutang dan persediaan 
masing-masing memberikan kontribusi terhadap aset Perseroan 
sebesar 31,7%, 21,3% dan 19,9%.

Per Desember 2014, jumlah kewajiban Perseroan tercatat sebesar Rp 
123,7 milyar, naik dari Rp 51,5 milyar di Desember 2013. Kenaikan 
sebesar 240% ini terutama disebabkan oleh peningkatan kewajiban 
jangka pendek, antara lain uang muka pelanggan, biaya yang masih 
harus dibayar, utang usaha dan utang bank jangka pendek. Sedangkan 

The Company's revenue increased by 105% from IDR 83.05 billion in 
2013 to IDR 170.68 billion in 2014. This was mainly due to a significant 
increase in revenue by the Company's subsidiary, namely PSS, where 
the increase in revenue was due to increase in contracts obtained. 
The Company's new subsidiary, BLM, acquired in February 2014, 
although having received a number of orders for the sale of villas and 
condotels, could not yet have its revenue recognized because 
handovers had not yet transpired. The Company's revenue from villa 
rental contributed only about IDR 5.04 billion, or 2.9% of total 
revenues.

Company's operating expenses increased from IDR 14.19 billion in 
2013 to IDR 24.08 billion in 2014, an increase of 69.7%. The increase 
mainly occurred in PSS to the amount of IDR 15.53 billion or 64.5% of 
total operating expenses of the Company, which was caused by an 
increase in the volume of revenue. In addition, there were operating 
expenses that were notably large from the BLM of IDR 5.51 billion or 
22.9% of total operating expenses of the Company. The remaining 
amount of IDR 3.04 billion or 12.6% came from the villa rental 
business unit.

Together with the increase in Company's revenues, the Company’s 
Comprehensive Income also increased sharply by 77.1% from IDR 
3.02 billion in 2013 to IDR 5.35 billion in 2014. This was mainly due to 
an increase in the efficiency of the Company’s operations and 
purchasing of raw materials. PSS contributed IDR 10.98 billion or 
205% of the total comprehensive income for the Company. However, 
BLM and rental villas each contributed a comprehensive loss of IDR 
5.51 billion (-203%) and IDR 118.29 million (-2%).

Company’s assets increased significantly from IDR 73.91 billion in 
2013 to IDR 277.01 billion in 2014, or an increase of 374%. This rapid 
accumulation of the Company's assets was due to the increase in 
current assets of the Company mainly cash, accounts receivable and 
inventory. The increase in cash was contributed from the Company’s 
rights issue, while stock / property was derived from the assets of 
BLM such as land and buildings being developed and under 
construction. Whereas, the increase in trade receivables was 
contributed by PSS through increased business volume. Cash, 
accounts receivable and inventory of each business unit respectively 
contributed to the assets of the Company in the proportions of 31.7%, 
21.3% and 19.9%.

As at December 2014, the Company's total liabilities amounted to IDR 
123.7 billion, higher IDR 51.5 billion from that of December 2013. The 
increase of 240% was mainly due to an increase in short-term 
liabilities, such as deposits from customers, the cost of which remains 
to be payable, accounts payable and short-term bank debt. Whereas 
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kewajiban jangka panjang relative stagnan di kisaran Rp 15 milyar.

Ekuitas Perseroan meningkat signifikan dari Rp 22,4 milyar di tahun 
2013 menjadi Rp 153,26 milyar di tahun 2014 atau naik sebesar 
584%. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor 
yang berasal dari PUT I Perseroan dan peningkatan laba ditahan 
Perseroan.

Kas dan setara kas pada akhir tahun 2014 meningkat menjadi Rp 
87,9 milyar dari Rp 4,5 milyar di akhir tahun 2013. Peningkatan 
tersebut berasal dari aktifitas pendanaan yang dilakukan oleh 
Perseroan, berupa Penawaran Umum Terbatas I (PUT I). Kas dari 
aktifitas operasi berjumlah sebesar Rp 12,2 milyar pada akhir tahun 
2014, meningkat dari Rp 4,1 milyar yang tercatat pada akhir tahun 
2013. Sedangkan kas yang digunakan untuk aktifitas investasi 
tercatat sebesar Rp 30,6 milyar, meningkat tajam dari posisi akhir 
tahun 2013 yang sebesar Rp 464 juta. Hal ini karena pada tahun 2014 
Perseroan melakukan investasi berupa penyewaan tanah seluas 2,2 
hektar selama 20 tahun di Jimbaran dan penyewaan tanah beserta 
bangunan selama 5 tahun di Seminyak, Bali. Kas dari aktifitas 
pendanaan pada akhir tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp 
101,5 milyar dari minus Rp 6,5 milyar di akhir tahun 2013.

Kemampuan membayar utang Perseroan pada tahun 2014 jauh lebih 
baik dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang masing-masing 
tercatat 0,81x dan 2,3x. Hal ini ditunjukkan oleh rasio kewajiban 
terhadap ekuitas Perseroan, dimana peningkatan ini disebabkan 
adanya dana dari hasil PUT I dan peningkatan laba bersih Perseroan.
Apabila dihitung berdasarkan kemampuan membayar bunga, maka 
rasio pembayaran bunga Perseroan pada tahun 2014 dan 2013 
masing-masing tercatat sebesar 2,4x dan 1,5x, dimana hal ini juga 
menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Rata-rata umur piutang usaha Perseroan pada tahun 2014 dibanding 
tahun 2013 mengalami sedikit penurunan, masing-masing tercatat 
sebesar 127 hari dan 118 hari. Hal ini disebabkan meningkatnya 
volume usaha dan adanya keterlambatan dalam proses administrasi 
pembaharuan kontrak dari pihak pelanggan.

Struktur permodalan Perseroan pada tahun 2014 dan 2013, 
masing-masing terdiri atas:
• Modal sendiri sebesar Rp 152,3 milyar & Rp 22,4 milyar;
• Pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 13,3 milyar & Rp 3,1 

milyar;
• Hutang pelanggan sebesar Rp 27,1 milyar & Rp 12,5 milyar;
• Pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp 0,- & Rp 890 juta.

Manajemen Perseroan beranggapan bahwa struktur permodalan 
tersebut masih cukup mengandalkan modal sendiri dari pihak 
perbankan.

Pada tahun 2014 Perseroan mengakuisisi 75% saham BLM dan 
menyewa tanah seluas 2,2 hektar selama 20 tahun di Jimbaran serta 
menyewa tanah & bangunan selama 5 tahun di Seminyak. Semua 
investasi diatas berasal dari dana PUT I dan dilakukan dalam bentuk 
mata uang Rupiah.

long-term relatively stagnant liabilities were in the range of IDR 15 
billion.

Shareholders' equity increased significantly from IDR 22.4 billion in 
2013 to IDR 153.3 billion in 2014, an increase of 584%.  This was 
mainly due to the increase in paid-up capital from the Company’s 
Rights Issue, and the increase in retained earnings of the Company.

Cash and cash equivalents at the end of 2014 increased to IDR 87.9 
billion from IDR 4.5 billion at the end of 2013.  This increase came 
from financing activities conducted by the Company, in the form of the 
Rights Issue I.  Cash from operating activities amounted to IDR 12.2 
billion by the end of 2014, an increase of IDR 4.1 billion from that 
recorded at the end of 2013.  Whereas, the cash used for investment 
activities was recorded to be IDR 30.6 billion, a sharp increase from 
the ending position in 2013 of IDR 464 million. This was caused in 
2014 by the Company making an investment in the form of leasing a 
land area of 2.2 hectares for 20 years in Jimbaran and leasing of land 
and building for 5 years in Seminyak, Bali. Cash from financing 
activities at year end 2014 increased to IDR 101.5 billion from minus 
IDR 6.5 billion minus at year end 2013.

The ability to pay the Company's debt in 2014 was far better 
compared to the previous year, which respectively was recorded at 
0.81x and 2.3x. This was indicated by the Company's debt to equity 
ratio of which increase was due to the availability of funds from Rights 
Issue I and the increase of Company’s net profit.
When calculated based on the ability to pay interest, then the 
Company's ratio of interest payments in 2014 and 2013 respectively 
were recorded at 2.4x and 1.5x, in which case a significant 
improvement was also shown.

The average age of the Company’s accounts receivable in 2014 
compared to 2013 slight declined, respectively recorded at 127 days 
and 118 days. This was due to increased volume of business and 
delays in the administration process of contract renewal by clients.

The capital structure of the Company in 2014 and 2013, respectively 
consisted of:
• Equity of IDR 152.3 billion and Rp 22.4 billion;
• Short-term bank loans of IDR 13.3 billion and IDR 3.1 billion;
• Customers debt of Rp 27.1 billion and Rp 12.5 billion;
• Long-term bank loans of Rp 0, - and Rp 890 million.

The Company's management considered that the capital structure 
was still sufficient to rely on equity instead of banks.

In 2014 the Company acquired a 75% shareholding of BLM and 
rented a land area of 2.2 hectares for 20 years in Jimbaran as well as 
rented land and building for 5 years in Seminyak. All of the above 
investments came from Rights Issue I funds and were made in 
Rupiah.
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Atas investasi yang dilakukan Perseroan selama 2014, manajemen 
berkeyakinan akan mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi 
pada tahun 2015. Manajemen optimis bisnis properti di Bali masih 
memberikan prospek yang relatif baik, walaupun bisnis hotel relatif 
stagnan sejak diimplementasikannya moratorium dalam pembangunan 
hotel.

Manajemen memproyeksikan pada tahun 2015 Perseroan akan 
mencapai kenaikan pendapatan dan laba masing-masing sebesar 
10%. Terkait struktur modal, sampai saat ini manajemen belum 
merencanakan adanya tambahan modal baru. Kebijakan manajemen 
dalam hal pembagian dividen masih sesuai Anggaran Dasar Perseroan 
dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan 
Perseroan.

Pasar properti untuk produk vila dan kondotel diyakini masih cukup 
tinggi untuk daerah Bali, khususnya di area Jimbaran. Hal ini terlihat 
dari tingkat pemesanan vila yang ditangani oleh Perseroan melalui 
anak perusahaannya (BLM) selama 1 tahun terakhir sudah mencapai 
58%, sedangkan kondotel mencapai 25%. Strategi pemasaran yang 
dilakukan oleh Perseroan adalah dengan membuka stand pemasaran 
di Bandara Ngurah Rai dan di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta 
dan Bali serta beberapa kota besar lainnya.
Melalui anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang katering 
yaitu PSS, Perseroan fokus terhadap pemasaran katering untuk 
perusahaan minyak dan gas dan tambang yang beroperasi di daerah 
sulit terjangkau dan laut lepas. Berdasarkan pengalaman Perseroan, 
pangsa pasar katering untuk perusahaan migas dan tambang masih 
cukup besar. Namun Perseroan terus mewaspadai penurunan kontrak 
seiring dengan penurunan harga komoditas migas dan penurunan 
nilai tukar rupiah yang selanjutnya dapat menekan investasi baru di 
bidang migas. Dalam hal ini, Perseroan mensiasati dengan masuk ke 

With respect to investments made by the Company during 2014, 
management believes the earning of a higher rate of return in 2015.  
Management is optimistic that the property business in Bali continues 
to provide relatively good prospects, although the hotel business is 
relatively stagnant since the implementation of the moratorium on 
hotel construction.

Management projected that in 2015 the Company would achieve an 
increase in revenue and profit respectively of 10%. With regards to 
capital structure, until now management has not planned any new 
additional capital. Management policy in terms of dividend distribution 
remained in accordance with the Articles of Association of the 
Company which takes into account the financial position or the 
soundness of the Company.

The property market for villa and condotel products is believed to be 
still notably high for Bali, particularly in the area of Jimbaran.  This is 
seen from the level of villa orders processed by the Company through 
its subsidiary (BLM) during the past 1 (one) year which had reached 
58%, while condotel reached 25%. The marketing strategy carried out 
by the Company was to open a marketing stand at Ngurah Rai Airport 
and in a number of shopping malls in Jakarta and Bali as well as in 
several other major cities.
Through the Company's subsidiary engaged in catering activities, 
PSS, the Company focused on marketing to oil and gas and mining 
companies catering service in difficult to reach areas and the open 
sea.  Based on the experience of the Company, the market segment of 
catering for oil and gas and mining companies is still quite large.  
However, the Company continues to be alert of a reduction in 
contracts coninciding with the decrease in commodity prices of oil 
and gas and the decline of the Rupiah exchange rate which could 
furthermore depress new investments in oil and gas activities.  In this 
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bisnis perawatan dan kebersihan gedung dan pusat perbelanjaan.

Pada tahun buku 2013, Perseroan tidak memberikan dividen 
mengingat Perseroan fokus untuk memperkuat modal Perseroan. 
Sedangkan pada tahun buku 2012, Perseroan membagikan dividen 
sebanyak Rp 1,- per lembar saham.

Sehubungan dengan dana yang diperoleh dari PUT I, Perseroan telah 
merealisasikan sebagian dana PUT I sesuai prospektus, yaitu sbb:
a. Rp 60 milyar untuk mengakuisisi PT Bhumi Lestari Makmur (BLM) 

yang berusaha di bidang pengembangan properti vila dan 
kondotel di Jimbaran, Bali;

b. Rp 22 milyar untuk menyewa tanah seluas 2,2 hektar selama 20 
tahun di Jimbaran, Bali;

c. Rp 4,2 milyar untuk modal kerja Perseroan.

Pada November 2014, Perseroan telah mendapatkan persetujuan 
RUPS atas perubahan rencana penggunaan sisa dana hasil PUT I 
sebesar Rp 20,1 milyar yang semula untuk pembangunan Beach 
Club, menjadi sbb:
a. Rp 14 milyar akan digunakan untuk pembangunan Beach Club;
b. Rp 6,1 milyar digunakan untuk menyewa tanah beserta bangunan 

selama 5 tahun di Seminyak, Bali, untuk kemudian disewakan 
kembali.

Sisa dana hasil PUT I yang belum terealisasi saat ini ditempatkan 
pada deposito.

regard, the Company strategized by going into the business of 
maintenance and cleaning of buildings and shopping centers.

In fiscal year 2013, the Company did not pay dividends considering 
the Company's focus on strengthening the Company's capital. Where-
as in the year 2012, the Company distributed dividends of Rp 1, - per 
share.

In connection with funds obtained from Rights Issue I, the Company 
realized part of the funds of Rights Issue I as according to the 
prospectus in the following:
a. IDR 60 billion to acquire PT Lestari Makmur Bhumi (BLM) which is 

engaged in the field of villas and condotel property development 
in Jimbaran, Bali;

b. IDR 22 billion to lease a land area of 2.2 hectares for 20 years in 
Jimbaran, Bali;

c. IDR 4.2 billion for the Company’s working capital.

In November 2014, the Company obtained AGM approval on the 
changes in the planned use of proceeds from Rights Issue I of IDR 
20.1 billion, which was originally for the construction of the Beach 
Club, to be as follows:
a. IDR 14 billion to be used for the development of the Beach Club;
b. IDR 6.1 billion to be used to rent the land and building for 5 years 

in Seminyak, Bali, and then leased back.

The remaining unrealized proceed from Rights Issue I is currently 
placed on deposit.
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Pada tahun 2014 Perseroan mengakuisisi 75% saham BLM dan 
menyewa tanah seluas 2,2 hektar selama 20 tahun di Jimbaran serta 
menyewa tanah & bangunan selama 5 tahun di Seminyak. Semua 
investasi diatas berasal dari dana PUT I dan dilakukan dalam bentuk 
mata uang Rupiah.

Atas investasi yang dilakukan Perseroan selama 2014, manajemen 
berkeyakinan akan mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi 
pada tahun 2015. Manajemen optimis bisnis properti di Bali masih 
memberikan prospek yang relatif baik, walaupun bisnis hotel relatif 
stagnan sejak diimplementasikannya moratorium dalam pembangu-
nan hotel.

Manajemen memproyeksikan pada tahun 2015 Perseroan akan 
mencapai kenaikan pendapatan dan laba masing-masing sebesar 
10%. Terkait struktur modal, sampai saat ini manajemen belum 
merencanakan adanya tambahan modal baru. Kebijakan manajemen 
dalam hal pembagian dividen masih sesuai Anggaran Dasar 
Perseroan dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau 
tingkat kesehatan Perseroan.

Pasar properti untuk produk vila dan kondotel diyakini masih cukup 
tinggi untuk daerah Bali, khususnya di area Jimbaran. Hal ini terlihat 
dari tingkat pemesanan vila yang ditangani oleh Perseroan melalui 
anak perusahaannya (BLM) selama 1 tahun terakhir sudah mencapai 
58%, sedangkan kondotel mencapai 25%. Strategi pemasaran yang 
dilakukan oleh Perseroan adalah dengan membuka stand pemasaran 
di Bandara Ngurah Rai dan di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta 
dan Bali serta beberapa kota besar lainnya.

Melalui anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang katering 
yaitu PSS, Perseroan fokus terhadap pemasaran katering untuk 
perusahaan minyak dan gas dan tambang yang beroperasi di daerah 
sulit terjangkau dan laut lepas. Berdasarkan pengalaman Perseroan, 
pangsa pasar katering untuk perusahaan migas dan tambang masih 
cukup besar. Namun Perseroan terus mewaspadai penurunan kontrak 
seiring dengan penurunan harga komoditas migas dan penurunan 
nilai tukar rupiah yang selanjutnya dapat menekan investasi baru di 
bidang migas. Dalam hal ini, Perseroan mensiasati dengan masuk ke 
bisnis perawatan dan kebersihan gedung dan pusat perbelanjaan.

Pada tahun buku 2013, Perseroan tidak memberikan dividen meng-
ingat Perseroan fokus untuk memperkuat modal Perseroan. 
Sedangkan pada tahun buku 2012, Perseroan membagikan dividen 
sebanyak Rp 1,- per lembar saham.

Sehubungan dengan dana yang diperoleh dari PUT I, Perseroan telah 
merealisasikan sebagian dana PUT I sesuai prospektus, yaitu sbb:
a. Rp 60 milyar untuk mengakuisisi PT Bhumi Lestari Makmur (BLM) 

yang berusaha di bidang pengembangan properti vila dan 
kondotel di Jimbaran, Bali;

b. Rp 22 milyar untuk menyewa tanah seluas 2,2 hektar selama 20 
tahun di Jimbaran, Bali;

c. Rp 4,2 milyar untuk modal kerja Perseroan.

In 2014 the Company acquired a 75% shareholding of BLM and 
rented a land area of 2.2 hectares for 20 years in Jimbaran as well as 
rented land and building for 5 years in Seminyak. All of the above 
investments came from Rights Issue I funds and were made in 
Rupiah.

With respect to investments made by the Company during 2014, 
management believes the earning of a higher rate of return in 2015.  
Management is optimistic that the property business in Bali continues 
to provide relatively good prospects, although the hotel business is 
relatively stagnant since the implementation of the moratorium on 
hotel construction.

Management projected that in 2015 the Company would achieve an 
increase in revenue and profit respectively of 10%. With regards to 
capital structure, until now management has not planned any new 
additional capital. Management policy in terms of dividend distribution 
remained in accordance with the Articles of Association of the Company 
which takes into account the financial position or the soundness of the 
Company.

The property market for villa and condotel products is believed to be 
still notably high for Bali, particularly in the area of Jimbaran.  This is 
seen from the level of villa orders processed by the Company through 
its subsidiary (BLM) during the past 1 (one) year which had reached 
58%, while condotel reached 25%. The marketing strategy carried out 
by the Company was to open a marketing stand at Ngurah Rai Airport 
and in a number of shopping malls in Jakarta and Bali as well as in 
several other major cities.

Through the Company's subsidiary engaged in catering activities, 
PSS, the Company focused on marketing to oil and gas and mining 
companies catering service in difficult to reach areas and the open 
sea.  Based on the experience of the Company, the market segment of 
catering for oil and gas and mining companies is still quite large.  
However, the Company continues to be alert of a reduction in 
contracts coninciding with the decrease in commodity prices of oil 
and gas and the decline of the Rupiah exchange rate which could 
furthermore depress new investments in oil and gas activities.  In this 
regard, the Company strategized by going into the business of 
maintenance and cleaning of buildings and shopping centers.

In fiscal year 2013, the Company did not pay dividends considering 
the Company's focus on strengthening the Company's capital. Where-
as in the year 2012, the Company distributed dividends of Rp 1, - per 
share.

In connection with funds obtained from Rights Issue I, the Company 
realized part of the funds of Rights Issue I as according to the 
prospectus in the following:
a. IDR 60 billion to acquire PT Lestari Makmur Bhumi (BLM) which is 

engaged in the field of villas and condotel property development 
in Jimbaran, Bali;

b. IDR 22 billion to lease a land area of 2.2 hectares for 20 years in 
Jimbaran, Bali;

c. IDR 4.2 billion for the Company’s working capital.
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Pada November 2014, Perseroan telah mendapatkan persetujuan 
RUPS atas perubahan rencana penggunaan sisa dana hasil PUT I 
sebesar Rp 20,1 milyar yang semula untuk pembangunan Beach 
Club, menjadi sbb:
a. Rp 14 milyar akan digunakan untuk pembangunan Beach Club;
b. Rp 6,1 milyar digunakan untuk menyewa tanah beserta bangunan 

selama 5 tahun di Seminyak, Bali, untuk kemudian disewakan 
kembali.

Sisa dana hasil PUT I yang belum terealisasi saat ini ditempatkan 
pada deposito.

In November 2014, the Company obtained AGM approval on the 
changes in the planned use of proceeds from Rights Issue I of IDR 
20.1 billion, which was originally for the construction of the Beach 
Club, to be as follows:
a. IDR 14 billion to be used for the development of the Beach Club;
b. IDR 6.1 billion to be used to rent the land and building for 5 years 

in Seminyak, Bali, and then leased back.

The remaining unrealized proceed from Rights Issue I is currently 
placed on deposit.
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ICON telah menjadikan dan menerapkan GCG sebagai bagian dari 
strategi Perseroan untuk menciptakan keunggulan bagi ICON dalam 
memenangkan persaingan dan memberikan nilai tambah bagi para 
pemangku kepentingan.

Prinsip-Prinsip Dasar
Sebagai perusahaan publik, ICON menyadari pentingnya penerapan 
Tata Kelola Perusahaan (GCG) di lingkungan Perseroan maupun anak 
perusahaan.  Ketentuan mengenai pelaksanaan GCG selain tercantum 
pada Pedoman Umum GCG Indonesia juga terdapat pada UU Perseroan 
Terbatas No. 40 tahun 2007. Bagi ICON, GCG bukan hanya merupakan 
rambu-rambu yang harus dipatuhi, namun juga bagian dari budaya 
perusahaan serta salah satu penunjang untuk kemajuan bisnis yang 
berkesinambungan.

Memahami pentingnya pelaksanaan GCG, maka Dewan Komisaris dan 
Direksi ICON telah menjadikan GCG sebagai bagian dari pengelolaan 
Perseroan melalui penerapan suatu sistem yang mencerminkan 
prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggung-
jawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran. Penerapan 
prinsip-prinsip GCG mampu menciptakan keunggulan bagi ICON 
dalam menghadapi persaingan dan memberikan nilai tambah bagi 
para pemangku kepentingan.

Penerapan kelima prinsip GCG tersebut dapat dilihat dalam berbagai 
bidang kegiatan ICON, antara lain:

a. Keterbukaan
ICON memberikan informasi yang seluasluasnya kepada publik dan 
pemegang saham, sesuai peraturan OJK maupun inisiatif sendiri.  
Laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu dalam dua 
bahasa (Inggris dan Indonesia) yang antara lain mencakup Laporan 
Keuangan Triwulanan, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan 
Keuangan Tahunan yang telah diaudit, serta Laporan Tahunan.  
Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak, media 
elektronik, dan forum investor.

b. Akuntabilitas
ICON memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung 
terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
organ perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menegak-
kan prinsip akuntabilitas, antara lain pelaporan Direksi kepada Dewan 
Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama 
atas kinerja keuangan Perseroan, penyampaian laporan keuangan 
pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal serta penunjukan 
auditor eksternal.

c. Pertanggungjawaban
ICON senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi 
yang sehat.  Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), 
ICON terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial yang terpusat 
pada pengembangan masyarakat, olah raga, pendidikan, kesehatan 
dan pelestarian lingkungan.

d. Kemandirian
Dewan Komisaris dan Direksi ICON memiliki pendapat yang independen 
dalam setiap keputusan yang diambil, namun dimungkinkan untuk 

ICON has established and implemented GCG as part of the Company’s 
strategy to create competitive advantage for ICON and provide added 
value to the stakeholders.

Basic Principles
As a public company, ICON is fully aware of the importance of Good 
Corporate Governance (GCG) implementation within the Company as 
well as in its subsidiaries. Other than those included in the General 
Guidelines of GCG – Indonesia, rules regarding GCG implementation 
are also included in the Limited Liability Companies Law No. 40 Year 
2007. For ICON, GCG are not only the limits that must be obeyed, but 
also part of its corporate culture and one of supporting elements 
required for a sustainable business development.

Recognizing the significance of GCG implementation, the Board of 
Commissioners (BOC) and Directors (BOD) of ICON have established 
GCG as part of the Company’s management through the 
implementation of a system that reflects GCG principles, i.e. 
transparency, accountability, responsibility, independency, 
and fairness. Implementation of GCG principles creates an advantage 
for ICON to compete and provide an added value to the stakeholders.

The implementation of five GCG principles can be seen from various 
aspects of ICON’s activities, such as:

a. Transparency
ICON provides open information to the public and shareholders, both 
in accordance with the rules of OJK and at its own initiative. Reports 
are issued periodically and on time in two languages (English and 
Indonesia). These, among others, include Quarterly, Half-Year, Audit 
Financial Statements and Annual Reports.  Information is also 
available through press releases, print media, electronic media, and 
investor forums.

b. Accountability
ICON has a corporate management system that supports the 
presence of a clear function, implementation and responsibility of the 
corporate structure. Examples of steps taken to reinforce accountability 
principle include the following: reporting from the Board of Directors to 
the Board of Commissioners in regard to annual budget plan and 
evaluation of the Company’s financial performance, submission of 
financial statements at the Annual General Meeting of Shareholders, 
formation of Internal Audit and appointment of external auditor.

c. Responsibility
ICON puts strong emphasize on the compliance to prevailing laws and 
regulations and sound corporate principles. Through Corporate Social 
Responsibility (CSR), ICON is directly involved in various social 
activities focusing on community development, sports, education, 
health and environment preservation.

d. Independence
The Boards of Commissioners and Directors of ICON have independent 
opinion in each decision undertaken; however, they are allowed to 



Komitmen ICON dalam menegakkan GCG di lingkungan Perseroan 
antara lain ditunjukkan dengan menyusun Panduan Tata Kelola 
Perusahaan (Code of Corporate Governance), Pedoman Perilaku (Code 
of Conduct), serta membentuk satuan kerja audit internal dan 
komite-komite yang bekerja dibawah pengawasan Dewan Komisaris. 
Dalam pelaksanaan GCG, ICON memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, best practice, dan budaya 
perusahaan. Agar penerapan GCG dapat berjalan dengan lancar dan 
mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam Perseroan, ICON 
menetapkan tahapan-tahapan penerapan GCG, mulai dari tahap 
persiapan, implementasi hingga evaluasi.

• Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
 Sebagai wujud komitmen bersama atas penerapan GCG, ICON 

menyusun Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Code of 
Corporate Governance).   Panduan ini merupakan landasan bagi 
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan organ lain 
terkait proses GCG dalam menyusun berbagai kebijakan yang 
menjiwai praktik bisnis perusahaan tanpa mengabaikan peratur-
an perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

 Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan ICON mencakup 
berbagai aspek, antara lain kebijakan Tata Kelola Perusahaan, 
pedoman Tata Kelola bagi organ-organ Perseroan, prinsip-prinsip 
dan tujuan, struktur pengelolaan Perseroan, serta kebijakan 
transparansi.

• Peraturan Perusahaan
 Peraturan Perusahaan ICON telah disahkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupatan Badung Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor 
128 tahun 2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT 
Island Concepts Indonesia Tbk tertanggal 10 Oktober 2013 yang 
berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 9 Oktober 
2015.  Secara umum, Peraturan Perusahaan ini memuat hak dan 
kewajiban karyawan dan Perusahaan, serta ketentuan yang 
bertujuan membina hubungan serasi, selaras, dan seimbang 
dalam usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan prestasi 
kerja yang optimal.

• Pedoman Perilaku
 Pedoman Perilaku ICON telah disahkan melalui Surat Keputusan 

Direksi. ICON mewajibkan seluruh manajemen dan staf untuk 
memahami Pedoman Perilaku ini sebagai dasar penerapan 
perilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan 
perusahaan, sesama karyawan, konsumen, pemasok, pemegang 
saham, pemerintah dan masyarakat.

ICON’s commitment to reinforce GCG within the Company is shown, 
among others, by the preparation of the Code of Corporate Governance 
and Code of Conduct, and establishing internal audit unit and 
Committees working under supervision of the Board of Commissioners. 
In implementing GCG, ICON considers the existing laws and 
regulations, best practice, and corporate culture. To ensure that 
GCG implementation runs smoothly and gains support from all 
elements within the Company, ICON sets some GCG implementation 
stages, starting from preparation, implementation, up to evaluation 
stage.

• Code of Corporate Governance
 As a joint commitment on the GCG implementation, ICON has 

formulated a Code of Corporate Governance.   The Code serves as 
a basis for Shareholders, Boards of Commissioners and Directors, 
and others related to GCG process in preparing policies that 
inspire the Company’s business practices without neglecting 
laws, regulations and ethics.  ICON’s Code of Corporate Governance 
covers various aspects, such as Corporate Governance policies, 
Governance guidelines for Company organs, principles and 
objectives, Company’s management structure, and transparency 
policy.

• Company Regulation
 ICON’s Company Regulation has been legalized by the Badung 

Kabupatan Local Government Agency of Social Welfare and 
Labour No. 128 of 2013 on the Ratification of the Company's 
Regulations of PT Island Concepts Indonesia Tbk dated October 
10, 2013 with effect from the date of October 10, 2013 to October 
9, 2015. In general, the Company Regulation includes the rights 
and obligations both of employees and of the Company, and rules 
that aim to establish harmonious, synchronized and balanced 
relations in its endeavor to increase efficiency, productivity and 
optimum performance.

• Code of Conduct
 ICON’s Code of Conduct has been legalized by the Board of 

Directors Decision. ICON requires all management and staff to 
understand the Code of Conduct as a basis of conduct that 
regulates the relationship between employees and the Company, 
with other employees, customers, suppliers, shareholders, the 
government and the public.
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mendapatkan saran dari konsultan independen, hukum, sumber daya 
manusia dan Komite-komite untuk menunjang kelancaran tugasnya.

e. Kewajaran dan Kesetaraan
ICON menerapkan perlakuan yang setara baik kepada publik, otoritas 
pasar modal, komunitas pasar modal, maupun para pemangku 
kepentingan.  Hubungan dengan karyawan dijaga dengan memper-
hatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.

support their duties to obtain advice from independent consultants as 
in legal and human resources as well as from Committees.

e. Fairness and Equitability
ICON applies fair and equal treatment to the public, capital market 
authority, capital market community, as well as stakeholders.  
Relations with employees are maintained by fair and equal consider-
ation of their rights and responsibilities.

PENERAPAN GCG DI ICON | IMPLEMENTATION OF GCG IN ICON
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 - Hubungan Karyawan dengan Perusahaan, mengatur 
mengenai status kepegawaian, kerahasiaan karyawan, 
disiplin waktu kerja, penampilan dan cara berpakaian, bebas 
narkoba dan alkohol di tempat kerja, menghindari benturan 
kepentingan, investasi pribadi karyawan di Perseroan, 
penyampaian informasi kepada publik dan hubungan dengan 
media, kegiatan di luar Perseroan, kegiatan dan kontribusi 
politik dan keagamaan, penanganan dan pengamanan 
informasi, pelaporan informasi, perlindungan terhadap hak 
cipta karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta 
pelaporan atas potensi pelanggaran maupun yang nyata.

 - Hubungan Sesama Karyawan, mengatur perlakuan dan 
pengambilan keputusan yang adil, lingkungan kerja yang 
bebas dari pelecehan dan kerjasama antar karyawan.

 - Hubungan dengan Konsumen, mengatur pelayanan kepada 
konsumen serta penerimaan dan pemberian hadiah dan 
hiburan.

 - Hubungan dengan Pemasok, mengatur penggunaan jasa 
pihak ketiga atau agen, perlakuan terhadap pemasok dan 
larangan penerimaan kompensasi (suap), serta kepatuhan 
pemasok terhadap Pedoman Perilaku.

 - Hubungan dengan Pemegang Saham, mengatur perlindungan 
dan penggunaan yang tepat atas aset Perseroan, serta 
keakuratan pembukuan dan laporan Perseroan.

 - Hubungan dengan Pemerintah, mengatur kepatuhan terhadap 
ketentuan/peraturan terkait, serta pembayaran pajak dan 
retribusi.

 - Hubungan dengan Masyarakat mengatur pelayanan 
masyarakat, pemberian donasi, dan kesadaran akan 
kelestarian lingkungan alam.

• Whistler Blower Policy
 Untuk mendukung implementasi Pedoman Perilaku, ICON 

memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor (whistler 
blower policy). Penanganan terhadap tindak penyimpangan 
Pedoman Perilaku dilakukan melalui penyelidikan yang 
mendalam dan didasari fakta-fakta, sedangkan keputusannya 
dibuat dan diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan 
dan derajat kesengajaan dan motif tindakan.

 Berdasarkan pertimbangan yang cermat dan obyektif, Direksi 
atau Dewan Komisaris memutuskan jenis sanksi yang 
disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hirarki organisasi 
(pangkat atau jabatan karyawan).  Sanksi kepada karyawan dapat 
berbentuk teguran lisan, Surat Peringatan (I, II, III), tidak diberikan 
kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga pemutusan hubungan 
kerja (PHK). Khusus untuk PHK, setelah mendapatkan persetujuan 
CEO/Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan ijin 
sesuai UU RI tentang Ketenagakerjaan.

 - The Relationship between Employees and the Company, 
governs the employment status, employee’s confidentiality, 
discipline at work, appearance and dress code, being drug 
and alcohol free at the workplace, avoidance of conflict of 
interest, personal investment in the Company, submission of 
information to the public and media relations, activities 
outside the Company, political and religious activities and 
contributions, handling and securing of information, 
information report, protection of an employee’s creativity 
rights, work safety and health, and report of potential and real 
violation.

 - Relationship with Other Employees, governs fair treatment 
and decision making, a harrasment-free working environment, 
and cooperation between employees.

 - Relationship with Customers, governs services to customers, 
and reception and acceptance of gifts and entertainment.

 - Relationship with Suppliers, governs the use of third party 
services or agents, treatment of suppliers and prohibition from 
accepting compensation (bribes), and supplier’s obedience 
towards the Code of Conduct.

 - Relationship with Shareholders, governs the protection and 
proper usage of Company assets, and accuracy of the 
Company’s recording and reports.

 - Relationship with the Government, governs adherence 
towards related rules/regulations, and payment of tax and 
fees.

 - Relationship with the Community governs public services, 
donations, and awareness towards environmental preservation.

• Whistler Blower Policy
 To support implementation of the Code of Conduct, ICON gives 

protection to reporting witnesses (whistler blower policy).  Code of 
Conduct violation handling is carried out through a thorough 
investigation and is based on facts, while decisions are made and 
given after considering the consequences, degree of intention and 
motive.

 Based on careful and objective consideration, the Board of 
Directors or Board of Commissioners decides the type of sanction, 
which will be adjusted to the degree of seriousness of the violation 
and position within the organizational hierarchy (employee’s title 
or position). Employee sanctions may take the form of a verbal 
warning, Warning Letter (I, II, III), no increase in salary and position 
or bonus, up to termination of employment.  Termination of 
employment, in particular upon approval from the CEO/Board of 
Directors, will be followed by a submission of request for 
permission as stipulated by the Republic of Indonesia Manpower 
Law.
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Struktur Tata Kelola ICON terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, 
Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal, komite-komite yang 
membantu Dewan Komisaris, serta Sekretaris Perusahaan.

ICON’s Corporate Governance structure comprises the General 
Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Directors, 
Internal Audit, committees assisting the Board of Commissioners, and 
Corporate Secretary.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE
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• Standar Prosedur Operasional
 ICON memiliki Standar Prosedur Operasional yang memastikan 

bahwa seluruh kegiatan operasional di lingkungan ICON berjalan 
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Standar ini juga berfungsi 
sebagai salah satu acuan dalam proses audit yang dilakukan 
terhadap Perseroan.   Beberapa standar prosedur operasional 
yang diterapkan di ICON dan anak perusahaan.

• Standard Operating Procedure
 ICON has a Standard Operating Procedure guaranteeing that all 

operational activities in ICON run according to the directives that 
have been set.  This standard also functions as one of the bases in 
the audit process of the Company.   Some of the standard operat-
ing procedures implemented at ICON and subsidiaries.

RUPS merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan dan 
wewenang tertinggi. Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui 
perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan 
bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.   

Selama tahun 2014, ICON menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 14 April, dan 2 
(dua) kali RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 14 April 2014 dan 
18 Nopember 2014.

GMS represents the corporate entity that holds the highest power and 
authority. GMS is authorized, among others, to appoint and dismiss 
members of BOC and BOD, to evaluate the performance of BOC and 
BOD, to approve amendments of the Articles of Association, to 
approve annual reports, and to decide the remuneration form and 
figures of members of BOC and BOD.

During 2014, ICON conducted 1 (one) Annual General Meeting of 
Shareholders (AGMS) on April 14th 2014, and 2 (two) Extraordinary 
Meeting of Shareholders (EMS) on April 14th 2014 dan November 
18th 2014.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) | General Meeting of Shareholders (GMS)



Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen opera-
sional ICON yang dilaksanakan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perseroan, 
peraturan serta undang-undang yang berlaku, serta memberikan 
nasihat kepada Direksi apabila diperlukan.  

Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan 
prinsip-prinsip GCG melalui fungsi pengawasan yang dilakukan.   
Melalui laporan Direksi dan komite-komite, Dewan Komisaris 
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis 
Perseroan.  Selama tahun 2014, Dewan Komisaris tidak menemukan 
pelanggaran hukum dan peraturan di sektor keuangan dan properti.

Dewan Komisaris ICON terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu: 1 (satu) 
Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 1 (satu) Komisaris 
Independen yang diangkat oleh RUPS, dengan masa jabatan 
masing-masing 5 (lima) tahun per periode dan dapat diangkat 
kembali sesuai keputusan RUPS.

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris menyelenggarakan 3 (tiga) kali 
rapat Dewan Komisaris dan 2 (dua) kali rapat gabungan dengan 
Direksi, dimana tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris tidak 
kurang dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is responsible for supervising ICON’s 
operational management carried on by the Board of Directors, as 
governed by the Articles of Association, AGM decisions, and existing 
law and regulation, and provides advice for the Board of Directors 
when necessary.

The Board of Commissioners has a key role in implementing GCG 
principles through its supervisory function.  Based on the reports from 
the Board of Directors and committees, they monitor and evaluate the 
implementation of the Company’s strategic policies.  Throughout 
2014, the Board of Commissioners did not find any violation to the law 
and regulations in finance and property sector.

The Board of Commissioners of ICON comprises of 3 (three) members, 
i.e. 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 1 
(one) Independent Commissioner who are appointed by the General 
Meeting of Shareholders, with tenure of 5 (five) years and may be 
re-elected based on GMS decision.

During 2014, the Board of Commissioners held 3 (three) meetings and 
2 (two) joint meeting with Board of Director, where the presence of 
members of the Board of Commissioners not less than 2/3 (two thirds) 
of the members of the Board of Commissioners.

2. Dewan Komisaris | Board of Commissioner
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Perseroan telah memiliki Komite Audit maupun Pedoman Pelaksanaan 
Kerja Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Bapepam-LK No. IX.1.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK 
No. Kep-643/BU2012 Tanggal 7 November 2012 tentang Pembentu-
kan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 7 Desember 
2012. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan 
Tanggal 30 September 2013, masa jabatan Komite Audit Perseroan 
adalah 5 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 
01-24/ICON/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Perubahan 
Anggota Komite Audit Perseroan, susunan anggota Komite Audit 
Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Rifwaldi Rivai M. Noer – Ketua KA / Head of AC
 (profil dapat dilihat pada Komisaris Independen)

2. Tony R. Silitonga – Anggota KA / Member of AC
 Warga Negara Indonesia, 52 tahun, meraih gelar Master in 

Business Administration di bidang Keuangan dari Columbia 
Business School USA dan Master in Business Management dari 
Asian Institute Of Management (AIM), Makati, Philippines pada 
tahun 1997. Sarjana Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi 
Bandung, Bandung pada tahun 1987. Bekerja di IBM-ITB Computer 

The Company has an Audit Committee and the Audit Committee 
Guidelines referred to in Bapepam-LK No. IX.1.5 Attachment Decision 
of the Chairman Bapepam & LK No. Kep-643 / BU2012 November 7, 
2012 on the Establishment and Guidelines for the Implementation of 
the Audit Committee of December 7, 2012.  Based on the decision of 
the Board of Commissioners of September 30, 2013, the tenure of the 
Audit committee is 5 years. Under Decree No. BOC 
01-24/ICON/IX/2014 dated 24 September 2014 on the Amendment of 
the Audit Committee members, the members of the Audit Committee 
are as follows:

 (profiles can be seen in the Independent Commissioner)

 Indonesian citizen, 52 years old, holds a Master in Business 
Administration in Finance from Columbia Business School, USA 
and a Master in Business Management from the Asian Institute of 
Management (AIM), Makati, Philippines in 1997. Degree in 
Petroleum Engineering from Bandung Institute of Technology, 
Bandung in 1987. Working in IBM-ITB Computer Science & 
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4. Komite Audit (KA) | Audit Committee (AC)

The Board of Directors is responsible for the management of the 
Company through proper risk management and GCG covering all 
levels of the organization. The Directors are also responsible for the 
implementation of an internal control structure and internal audit 
function, and taking actions based on Internal Audit findings as direct-
ed by the Board of Commissioners. The Board of Directors is 
responsible for the structuring of business strategies, including 
the program and budget plans and implementation of accounting and 
bookkeeping practices according to the public company regulations. 
In addition, the Directors are also accountable for their performance to 
the shareholders through GMS.

ICON’s Board of Directors comprises 4 (four) persons; 1 (one) 
President Director and 3 (three) Directors, each of which conduct the 
role and been responsible for Operations, Investment, Finance and 
Business Development. All Directors reside in Indonesia.

During 2014, the Board of Directors held 6 (six) meetings and 2 (two) 
joint meeting with Board of Commissioner, where the presence of 
members of the Board of Directors not less than 2/3 (two thirds) of the 
members of the Board of Directors.

The Shareholders appraise the performance of the Boards of 
Commissioners and Directors at the Annual GMS. Performance of 
BOD, both individually and as an entirety, is evaluated by BOC at a 
Board of Commissioners and Directors Joint Meeting.

In the capacity of the Nomination and Remuneration Committee, the 
Board has run the procedure and the determination of the remuneration 
of members of BOD has been set forth in the Decree of BOC.

3. Direksi | Board of Director
Dewan Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan 
melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan GCG pada seluruh 
jenjang organisasi. Tanggung jawab Direksi juga mencakup 
penerapan struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi 
audit internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan 
Audit Internal sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi wajib 
menyusun strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran serta 
pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan 
perusahaan publik. Selain itu, Direksi juga wajib mempertanggung-
jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui 
RUPS.

Direksi ICON terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) Presiden 
Direktur dan 3 (tiga) Direktur, yang masing-masing berperan dan 
bertangungjawab atas Operasional, Investasi, Keuangan dan 
Pengembangan Usaha. Seluruh anggota Direksi berdomisili di 
Indonesia. 

Sepanjang tahun 2014, Direksi menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat 
dan 2 (dua) kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dimana 
tingkat kehadiran anggota Direksi tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) 
jumlah anggota Direksi.

Para pemegang saham menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi 
pada RUPS Tahunan.  Kinerja Direksi, baik secara perorangan maupun 
keseluruhan, dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat bersama 
Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam kapasitas Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris 
telah menjalankan prosedur penetapan remunerasi anggota Direksi 
dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.



Science & Informaton Center, Bandung (1985-1987) jabatan terakhir 
Asisten Manajer, ARCO Oil & Gas Company, Jakarta (1987-1995) 
sebagai Senior Drilling Engineer, Standard Chartered Bank, 
Makati, Philippines (1996-1997) sebagai Special Advisor to SVP, 
China Development Industrial Bank-CDIB, Taiwan (1997-2000) 
sebagai Direktur Invesment Bank SINO Philippines, Badan Penye-
hatan Perbankan (BPPN)  (2000-2004) dan Indonesian Institute for 
Corporate Directorship (IICD) (2004 - Sekarang). Konsultan Bank 
DUnia untuk SPIP BPKP (2011-2012). Team Member OJK dalam 
desain "Indonesian GCG Road Map" (2013). Dosen tamu di 
berbagai Universitas di Indonesia a.l.: MM UI, MM IPB, MM UGM, 
MM Brawijaya, MM UPH, MM Atma Jaya, MM SGU, MM Sahid, MM 
Ciputra, MM IBII, MM Tarumanegara.

3. Cynthia Afriani – Anggota KA / Member of AC
 Warga Negara Indonesia, 41 tahun, mendapatkan gelar Master of 

Science (1999) dan Ph.D (2006) dari Graduate School of 
Management, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI).; 
dan Sarjana Manajemen (1996) dari Program Ekstensi Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Dia adalah Kepala 
Manajemen Research Centre di Graduate School of Management 
FEUI dari 2008 hingga 2009. Saat ini, dia adalah seorang peneliti 
di FEUI dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia. Dia 
juga dosen di Sarjana serta Master di FEUI. Daerahnya kepentingan 
termasuk investasi di pasar modal, keuangan perusahaan, dan tata 
kelola perusahaan. Dia telah menulis sejumlah artikel dan 
makalah dan telah disajikan karya penelitiannya dalam konferensi 
/ seminar internasional serta nasional.

Perseroan memiliki Piagam Komite audit yang telah disetujui oleh 
Presiden Komisaris dan Ketua Komite Audit pada tanggal 30 
September 2013.

KA bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris atas laporan yang diberikan oleh Direksi, melakukan 
identifikasi aspek-aspek yang memerlukan perhatian dari Dewan 
Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan 
dengan tugas-tugas Dewan Komisaris, seperti diuraikan sebagai 
berikut:  
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan 
informasi keuangan lainnya; 

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap 
peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal dan 
peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan 
dengan kegiatan Perseroan;

c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh 
Auditor Internal;  

d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang 
dihadapi Perseroan dan implementasi manajemen risiko oleh 
Direksi; 

e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris 
atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan 
publik; dan 

f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
g. Mengembangkan dan melaksanakan pola Audit Internal dan 

rencana tahunan.

Informaton Center, London (1985-1987) last position was Assistant 
Manager, ARCO Oil & Gas Company, Jakarta (1987-1995) as a 
Senior Drilling Engineer, Standard Chartered Bank, Makati, Philip-
pines (1996-1997) as a Special Advisor to the SVP, China Develop-
ment Industrial Bank-CDIB, Taiwan (1997-2000) as Director of 
SINO Philippines Investment Bank, Bank Restructuring Agency 
(IBRA) (2000-2004) and the Indonesian Institute for Corporate 
Directorship ( IICD) (2004 - Present). World Bank consultant for 
SPIP BPKP (2011-2012). Team Member FSA in the design of 
"Indonesian GCG Road Map" (2013). Guest lecturer at various 
universities in Indonesia al: MM UI, IPB MM, MM UGM, MM UB, 
UPH MM, MM Atma Jaya, MM SGU, Sahid MM, MM Ciputra, IBII 
MM, MM Tarumanegara.

 Indonesian citizen, 41 years old, earned her Master of Science 
(1999) and Ph.D (2006) from Graduate School of Management, 
Faculty of Economics University of Indonesia (FEUI); and Bachelor 
of Management (1996) from Extension Program of Faculty of 
Economics University of Indonesia (FEUI). She was a Head of 
Management Research Centre at Graduate School of Management 
FEUI from 2008 until 2009. Currently, she is a research fellow at 
FEUI and member of Academic Senate, University of Indonesia. 
She is also a lecturer at Bachelor Degree as well as Master 
Degree at FEUI. Her area of interest includes investment in capital 
market, corporate finance, and corporate governance. She has 
authored a number of articles and papers and has presented her 
research works in international as well as national conference/ 
seminars.

The Company has an audit committee charter that has been approved 
by the President Commissioner and the Chairman of the Audit 
Committee on September 30, 2013.

The AC is responsible for providing recommendations to the Board of 
Commissioners on reports given by the Board of Directors, identifying 
aspects that require attention from the Board of Commissioners 
and performing other duties relevant to those of the Board of 
Commissioners outlined below:
a. Analyze financial information published by the Company, such as 

financial reports, project-related financial reports and other 
financial data.

b. Analyze the Company’s observation of existing Capital Market 
regulations and other laws and directives relevant to corporate 
business activities.

c. Examine inspection activities conducted by Internal Auditor.

d. Report to the Board of Commissioners on various corporate risks 
and on the implementation of risk management by the Board of 
Directors.

e. Conduct examination and report on any complaint relevant to the 
listed company’s or public listing queries.

f. Maintain confidentiality of the Company’s internal documents and 
information.

g. Develop and implement a plan of Internal Audit and annual plan.
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h. Pengujian dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal 
dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan 
Perusahaan

i. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap efisiensi dan 
efektivitas di bidang keuangan & akuntansi, operasional, sumber 
daya manusia, penjualan & pemasaran, teknologi informasi dan 
kegiatan lainnya membentuk bisnis Perseroan.

j. Untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan dan perundang- 
undangan yang terkait dengan operasi Perseroan dan daftar dari 
sekuritas di Bursa Efek Indonesia. 

k. Memberikan saran untuk peningkatan dan informasi yang obyektif 
tentang pelaksanaan kegiatan di semua tingkat manajemen. 

l. Membuat laporan audit dan menyampaikan laporan kepada 
Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

m. Mengawasi, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak 
lanjut perubahan, perbaikan yang telah diusulkan.

n. Mengembangkan program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan 
Audit Internal yang dilakukan.

o. 15. Melakukan pemeriksaan khusus kapan dan dimana saja 
diperlukan.

Sepanjang tahun 2014, KA telah melakukan 2 (dua) kali rapat dan 
dihadiri tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota KA.

h. Testing and evaluating the implementation of the internal control 
and risk management system in accordance with Company policy

i. Inspection and assessment of the efficiency and effectiveness of 
finance & accounting, operations, human resources, sales and 
marketing, information technology and other activities forming the 
Company's business.

j. To test compliance with the rules and regulations relating to the 
Company's operations and the list of securities in Indonesia Stock 
Exchange.

k. Provide suggestions for improvement and objective information 
about the implementation of activities at all levels of 
management.

l. Creating an audit report and submit a report to the President and 
Board of Commissioners.

m. Monitor, analyze and report the implementation of changes, 
improvements have been proposed.

n. Develop a program to evaluate the quality of internal audit 
activities being carried out.

o. 15. Conduct special inspections when and wherever needed.

During 2014, the AC has conducted two (2) meetings and attended by 
no less than 2/3 (two thirds) the number of members of the AC.
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Sesuai dengan surat pengunduran diri yang diterima Perseroan atas 
nama Putu Widya Laksana Pendit dan Surat Perseroan No. 
01-28/ICON/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Perubahan dan 
Pengangkatan Corporate Secretary, Perseroan telah mengganti dan 
menunjuk Sekretaris Perusahaan yang baru, yaitu:

Yusea Eka Prasetya - Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

In accordance with resignation letter received by the Company on 
behalf of Putu Widya Laksana Pendit and the Company Letter No. 
01-28/ICON/II/2014 dated February 28, 2014 on the Amendment and 
Appointment of Corporate Secretary, The Company has replaced and 
new appointed Corporate Secretary, namely:

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan 
Bapepam No. IX.IA tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan 
dengan Tugas dan Tanggung Jawab :
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan- 

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi 

yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi 
Perseroan;

c. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi 
ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar 
Modal dan peraturan pelaksanaannya;

d. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan 
dengan OJK dan masyarakat.

The Corporate Secretary responsible in accordance with Bapepam 
Regulation No. IX.IA on the Formation of the Corporate Secretary with
Duties and Responsibilities: 
a. Following the development of capital markets in particular rules 

applicable in the capital market;
b. Providing services to the public for any information needed by 

investors relating to the condition of the Company;
c. Provide input to the Board of Directors to comply with the 

provisions of Law No. 8 of 1995 on the Capital Market and its 
implementing regulations;

d. As a liaison or contact person between the Company with the FSA 
and the community.

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Beliau lulusan Teknik Industri di 
Universitas Trisakti pada tahun 2005.

2003 – 2006   :  Development Staff, AstraWorld – PT Astra International Tbk
2007 – 2009  :  Project Support Officer, PT OmniTouch International
2009 – sekarang | present  :  Project Officer & Branch Manager, PT Jimbaran Hijau
2014 – sekarang | present  :  Corporate Secretary of the Company

Indonesian citizen, 34 years. He graduated in Industrial Engineering 
from Trisakti University in 2005.

5. Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
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Sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.1.7 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, 
Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan Surat Keputusan 
Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT. Island Concepts Indonesia Tbk 
tanggal 8 Oktober 2013, dimana Unit Audit Internal Perseroan 
dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yaitu I Made Putrayasa.

In accordance with Bapepam & LK No. IX.1.7 on the Establishment 
and Guidelines for The Preparation of an Internal Audit Charter, the 
Company has established an Internal Audit Unit with the Decree on the 
Appointment of the Head of Internal Audit  PT. Island Concepts Indonesia 
Tbk dated October 8, 2013. The Internal Audit Unit is led by the Chief 
of the Internal Audit unit I Made Putrayasa.

6. Audit Internal | Internal Audit

Direksi sebagai Organ Perusahan yang bertanggung jawab atas 
pengurusan Perusahaan wajib memastikan bahwa fungsi pengendalian 
internal dan manajemen risiko diterapkan semua aspek perusahaan. 
Sistem pengendalian internal ini dilakukan melalui Divisi Audit 
Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. 
Untuk memantau terlaksananya sistem pengendalian internal maka 
Direksi melakukan review atas implementasi sistem pengendalian 
internal yang dilakukan Divisi Audit Internal.

Divisi Risk Management berfungsi sebagai penyusun dan reviewer 
setiap kebijakan investasi Perseroan, serta memberikan persetujuan 
dan arahan proses pengelolaan dan penanganan risiko. Divisi ini juga 
merupakan sarana untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan 
ketidakpastian serta memperkirakan dampak yang ditimbulkannya. 
Manajemen Risiko yang efektif merupakan usaha untuk meminimalisasi 
risiko tersebut serta merupakan salah satu bagian dari implementasi 
tata kelola perusahaan yang baik.

Pada saat ini, manajemen Perseroan sedang memperbaharui Surat 
Keputusan mengenai Kebijakan Manajemen Risiko sehingga nantinya 
setiap kebijakan investasi yang bersifat material dan strategis dapat 
terintegrasi pada satu pintu, serta menimbulkan kesadaran mengenai 
pentingnya konsep manajamen risiko yang berkelanjutan.

Company's Board of Directors as an organ responsible for managing 
the Company shall ensure that the functions of internal control and 
risk management applied to all aspects of the company. The system 
of internal control is done through the Division of Internal Aaudit 
directly responsible to the President. To monitor the implementation of 
the internal control system, the Board of Directors to review the imple-
mentation of the internal control system that performed the Internal 
Audit Division.

Risk Management Division serves as a reviewer of each constituent 
and the Company's investment policy, as well as giving consent and 
direction of the management and risk management. This division is 
also a means to identify the sources of risk and uncertainty and 
estimate their impact. Effective Risk Management is an attempt to 
minimize these risks and is one part of the implementation of good 
corporate governance.

At this time, the Company's management is updating the Decree on 
Risk Management Policy that will each investment policy and strategic 
material can be integrated in the door, and raises awareness of the 
importance of the concept of sustainable risk management.

8. Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko | Internal Control and Risk Management

Selama 2014, ICON maupun anak perusahaannya tidak menghadapi 
kasus litigasi.

During 2014, neither ICON nor its subsidiaries were involved in any 
litigation case.

7. Kasus Litigasi | Litigation Case
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PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

Catatan 2014*)  2013 
   

ASET    
 
ASET LANCAR 

   

Kas dan setara kas 2d,2g,2h,5,34,38 87.869.458.854  4.461.051.739
Piutang usaha - pihak ketiga - setelah 
 dikurangi penyisihan penurunan 
 nilai sebesar Rp9.251.074.969 dan 
 Rp9.031.737.918 masing-masing pada  
 tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 2d,2h,6,34,38 

 
 
 
 

59.040.954.861 

  
 
 
 

26.884.474.093
Piutang sewa pembiayaan – pihak ketiga  
 yang akan terealisasi dalam waktu  satu 
 tahun 2h,3k,2t,7,38 

 
 

3.763.987.668 

  
 

3.373.598.747
Piutang lain-lain  2h,38   
      Pihak ketiga 8 2.378.564.413  843.264.057
      Pihak berelasi 2e,32a 2.685.939.196  685.939.196
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan 
 penurunan nilai sebesar Rp688.708.389 
 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 
 2013 2i,2m,9,39 

 
 
 

55.213.388.169 

  
 
 

4.843.784.156
Biaya dibayar di muka - yang akan terealisasi 
dalam waktu  satu  tahun 2j,10 

 
3.398.021.527 

  
222.054.289

Pajak dibayar dimuka 2p,31a 2.718.382.002  
 
Jumlah Aset Lancar 

 
217.068.696.690 

  
41.314.166.277

 
ASET TIDAK LANCAR 

  

Piutang sewa pembiayaan – pihak ketiga 
 Setelah dikurangi bagian yang akan 
 terealisasi dalam waktu satu tahun 2h,3k,2t,7,38 

 
 

8.474.718.750 

  
 

12.238.706.418
Aset keuangan tersedia untuk dijual 2h,11 190.000.000  190.000.000
Investasi pada entitas asosiasi 2k,12 289.105.417  442.230.147
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi 
  penyusutan sebesar Rp16.238.555.369  
 dan Rp14.530.680.220 masing-masing  
 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 2l,2m,13 

 
 
 

11.041.405.725 

  
 
 

10.122.277.583
Taksiran tagihan pajak penghasilan 2p,2m,31e 2.348.433.360  3.511.402.908
Aset tidak lancar lainnya – setelah dikurangi 
bagian yang akan terealisasi dalam waktu satu 
tahun 2d,2h,2j,14,34,38

 
 

32.446.086.478 

  
 

1.872.557.632
Aset pajak tangguhan 2p,3m,31d 5.147.378.240  4.221.409.985
 
Jumlah Aset Tidak Lancar  

 
59.937.127.970 

  
32.598.584.673

 
JUMLAH ASET  

 
277.005.824.660 

  
73.912.750.950

 

*) Termasuk PT Bhumi Lestari Makmur yang dikonsolidasi sejak tanggal 28 Februari 2014 (Catatan 4). 
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PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 
 

Catatan 2014*)  2013 
LIABILITAS DAN EKUITAS    

  
LIABILITAS JANGKA PENDEK   
Utang bank jangka pendek 2d,2h,15,34,38 13.312.446.538  3.132.805.112
Utang usaha - pihak ketiga 2d,2h,16,34,38 27.148.721.639  12.512.725.889
Utang lain-lain 

Pihak ketiga 2h,17 
 

5.839.000.004 
 

1.496.893.677
Pihak berelasi 2e,32b,38 945.000.000  3.936.135.098

Biaya masih harus dibayar 18 17.998.154.884  6.288.730.716
Utang pajak 2p,3m,31b 9.234.340.334  2.332.703.655
Pendapatan diterima di muka yang akan 
 direalisasi dalam waktu satu tahun 2e,19,32b 

 
913.919.694 

  
57.350.020

Uang muka pelanggan 20 31.891.367.370  263.541.671
Bagian utang jangka panjang yang jatuh  
 tempo dalam waktu satu tahun 
 Utang bank 

2d,2h 
21,34,38 

 
 

907.772.942 

  
 

5.295.831.039
 Utang  pembiayaan konsumen 3k,22,38 914.539.520  245.616.897
 
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  

 
109.105.262.925 

  
35.562.333.774

 
LIABILITAS JANGKA PANJANG 

  

Utang jangka panjang - pihak berelasi 2e,2h,32b,38 6.091.152.870  7.301.378.667
Pendapatan diterima di muka setelah 
 dikurangi bagian yang terealisasi 
 dalam waktu satu tahun 2e,19,32b 

 
 

955.833.658 

  
 

1.013.183.678
Liabilitas imbalan paska kerja 2o,30,31 7.570.453.191  6.577.110.863
Utang jangka panjang - setelah 
 dikurangi bagian yang jatuh tempo 
 dalam waktu satu tahun 
 Utang bank 

2d,2h 
21,34,38 

 
 
 

- 

  
 
 

890.542.289
 Utang pembiayaan konsumen 3k,22,38 26.938.333  159.665.589

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang  
 

14.644.378.052 
  

15.941.881.086
 
JUMLAH LIABILITAS  

 
123.749.640.977 

  
51.504.214.860

 
*) Termasuk PT Bhumi Lestari Makmur yang dikonsolidasi sejak tanggal 28 Februari 2014 (Catatan 4). 
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PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 
 

Catatan 2014*)  2013 

EKUITAS 
Ekuitas yang dapat diatribusikan 
 kepada pemilik entitas induk  

  

 Modal saham - nilai nominal  
  Rp56,125 per saham 
 Modal dasar - 1.000.000.000 saham 
 Modal ditempatkan dan disetor 
  penuh - 1.089.750.000 saham 
  pada tanggal 31 Desember 2014 dan 
      726.772.500 pada tanggal 
  31 Desember 2013 1e,24 

 
 
 
 
 
 
 

61.162.218.750 

  
 
 
 
 
 
 

40.790.106.562
Tambahan modal disetor 25 57.610.525.455  (27.806.144.306)
Defisit  (3.425.763.241)  (4.664.457.559)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan 
 kepada  
 Pemilik Entitas Induk  

 
 

115.346.980.964 

  
 

8.319.504.697
 Kepentingan non-pengendali 2c,22 37.909.202.719  14.089.031.393
 
JUMLAH  EKUITAS  

 
153.256.183.683 

  
22.408.536.090

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  
 

277.005.824.660 
  

73.912.750.950
 
*) Termasuk PT Bhumi Lestari Makmur. yang dikonsolidasi sejak tanggal 28 Februari 2014 (Catatan 4). 
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PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 
 

Catatan 2014*)  2013 
                

PENDAPATAN USAHA 2n,26 
 

170.684.608.164 
  

83.048.276.150
 
BEBAN POKOK PENDAPATAN 2n,27 

 
(138.994.559.524) 

  
(64.623.811.816)

 
LABA BRUTO 

 
31.690.048.640 

  
18.424.464.334

  
Beban umum dan administrasi 2n,28 (29.656.134.418)  (17.920.375.675)
Pendapatan lainnya 2n,29 2.194.487.035  1.341.918.618
Goodwill negatif 2c,4b 1.006.999.436  -
 
LABA USAHA 

 
5.235.400.693 

  
1.846.007.277

 
Beban keuangan 2n,29 

 
(2.494.907.863) 

  
(1.789.947.571)

Pendapatan keuangan 2n,29 5.019.162.376  4.391.881.887
Bagian atas rugi entitas asosiasi 2k,12 (153.124.730)  (222.939.353)
LABA SEBELUM PAJAK 
PENGHASILAN 

 
7.606.530.476 

  
4.225.002.240

 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK 
PENGHASILAN 2p 

  

Kini 3m,31b (3.135.806.409)  (663.744.599)
Tangguhan 3n,31c 914.607.465  115.824.272

Jumlah Beban Pajak Penghasilan 
  

(2.221.198.944) 
  

(547.920.327)

LABA TAHUN BERJALAN 
 

5.385.331.532 
  

3.677.081.913
 
PENDAPATAN (BEBAN) 
KOMPREHENSIF LAIN 
Kerugian aktuarial kumulatif imbalan paska 
 kerja - neto 2o,30 

 
 
 
 

(45.443.154) 

  
 
 
 

(876.581.642)
Pajak penghasilan tangguhan terkait 2p,31c 11.360.789  219.145.410
 
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN  
TAHUN BERJALAN SETELAH 
PAJAK (34.082.365) 

 

(657.436.232)
 
LABA KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN 5.351.249.167 

 

3.019.645.681
 

*) Termasuk PT Bhumi Lestari Makmur. yang dikonsolidasi sejak tanggal 28 Februari 2014 (Catatan 4). 
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PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 
 
 
 

Catatan 2014*)  2013 
Laba yang dapat diatribusikan kepada: 
 Pemilik Entitas Induk 1.189.061.812 

 
1.170.204.101

 Kepentingan non-pengendali 4.196.269.721  2.506.877.812
 
 5.385.331.533 

 
3.677.081.913

  
Laba komprehesif neto yang dapat 
diatribusikan kepada: 
 Pemilik Entitas Induk 

 
 

1.238.694.319 

  
 

926.537.001
 Kepentingan non-pengendali 4.112.554.848  2.093.108.680
 
 

 
5.351.249.167 

 
3.019.645.681

Laba per saham dasar yang dapat 
 diatribusikan kepada  
 Pemilik Entitas Induk 2r,33 

 
 

1,14 

  
 

1,27
 
*) Termasuk PT Bhumi Lestari Makmur. yang dikonsolidasi sejak tanggal 28 Februari 2014 (Catatan 4). 
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PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 
                                          Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 

  
 
 

Modal saham 

  
 

Tambahan modal 
disetor 

  
 

Saldo Laba 
(defisit) 

  
 
 

Jumlah 

  
 

Kepentingan non-
pengendali 

  
 

Jumlah 
ekuitas 

 
Saldo per 1 Januari 2013 40.774.812.500 (25.136.551.566) (5.590.994.560) 10.047.266.374 12.290.425.501 22.337.691.875 
 
Tambahan modal disetor 15.294.062 (2.669.592.740) - (2.654.298.678) - (2.654.298.678) 
 
Laba komprehensif untuk tahun berjalan - - 926.537.001 926.537.001 2.093.108.680 3.019.645.681 
 
Pembagian dividen kepada kepentingan 
 non-pengendali - - - - (294.502.788) (294.502.788) 
 
Saldo per 31 Desember 2013 40.790.106.562 (27.806.144.306) (4.664.457.559) 8.319.504.697 14.089.031.393 22.408.536.090 
 
Akuisisi entitas anak - 20.335.616.479 20.335.616.479 
 
Tambahan modal disetor 20.372.112.188 (3.104.468.052) - 17.267.644.136 - 17.267.644.136 
 
Agio saham - 88.521.137.813 - 88.521.137.813 - 88.521.137.813 
 
Laba komprehensif untuk tahun berjalan - - 1.238.694.318 1.238.694.318 4.112.554.847 5.351.249.165 
 
Pembagian dividen kepada kepentingan 
 non-pengendali - - - - (628.000.000) (628.000.000) 
 
Saldo per 31 Desember 2014 

 
61.162.218.750 57.610.525.455 (3.425.763.241) 115.346.980.964 37.909.202.719 153.256.183.683 

 
*) Termasuk PT Bhumi Lestari Makmur. yang dikonsolidasi sejak tanggal 28 Februari 2014 (Catatan 4). 
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PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

2014*)  2013 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   

Penerimaan dari pelanggan 173.791.628.227  88.874.807.643

Penerimaan bunga dan lainnya 5.855.883.658  5.193.609.042
Penerimaan restitusi pajak 1.592.687.577  1.470.053.586
Pembayaran kepada pemasok (89.604.274.219)  (44.485.956.866)
Pembayaran kepada karyawan (54.943.392.756)  (28.370.458.917)
Pembayaran untuk beban operasional lainnya (14.543.875.020)  (11.766.379.787)
Pembayaran pajak penghasilan (7.956.058.364)  (5.609.589.476)
Pembayaran bunga (1.997.911.592)  (1.235.178.903)

Kas Bersih yang Diperoleh dari  Aktivitas Operasi 
 

12.194.687.511
  

4.070.906.322
 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 

 

Hasil penjualan aset tetap 81.818.181  627.554.321
Perolehan aset tetap (2.591.670.598)  (901.571.822)
Investasi tersedia untuk dijual -  (190.000.000)
Aset lain-lain (28.067.162.001)  -

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi 
 

(30.577.014.418)
  

(464.017.501)
 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

 

Kenaikan utang pihak ketiga (2.129.999.996)  1.496.893.677
Penurunan piutang pihak ketiga 460.172  230.485.167
Tambahan modal disetor 108.893.250.000  15.294.062
Penurunan utang pihak berelasi (4.783.254.572)  (2.466.991.873)
Penurunan pinjaman  5.302.544.740  (2.226.607.151)
Biaya emisi saham (3.104.468.052)  (2.669.592.740)
Kenaikan piutang pihak berelasi (2.000.000.000)  (605.693.118)
Pembayaran deviden (628.000.000)  (294.502.787)

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan 
 

101.550.532.292
  

(6.520.714.763)
 
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS 

 
83.168.205.385

  
(2.913.825.942)

 
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 

 
4.701.253.469

  
7.374.877.681

 
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 

 
87.869.458.854

  
4.461.051.739

 
 

 
*) Termasuk PT Bhumi Lestari Makmur. yang dikonsolidasi sejak tanggal 28 Februari 2014 (Catatan 4). 

 
 



PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

8 
 

1.  U M U M 
   

a. Perusahaan 
 
 PT Island Concepts Indonesia Tbk. (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2001 

dari Evi Susanti Panjaitan S.H., Notaris di Tabanan, Bali. Akta tersebut kemudian diubah melalui Akta 
Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 14 tanggal 12 September 2002 
dari Notaris yang sama. Kedua Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
tanggal 23 April 2003 dalam Surat Keputusan No. C-08791 HT.01.01.TH.2003 dan telah diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 Tambahan No. 9004 tanggal 10 September 2004. 
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah 
dengan Akta Notaris No. 27 tanggal 18 November 2014 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, Notaris di 
Jakarta, yang antara lain dilakukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran 
Umum Terbatas I (PUT I) dan perubahan susunan pengurus Perusahaan. Akta Perubahan tersebut telah 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-
66908.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2014.  

  
 Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan menjalankan usahanya dalam bidang jasa 

akomodasi. Saat ini kegiatan usaha Perusahaan adalah bergerak dalam bidang penyewaan villa dan 
akomodasi. Perusahaan memiliki entitas-entitas anak yang bergerak dibidang penyediaan jasa katering, jasa 
pemeliharaan fasilitas perkotaan, dan jasa real estat.  

 
 Kantor Perusahaan terletak di Jl. Raya Petitenget No. 469, Kerobokan, Kuta, Badung, Bali. Perusahaan 

mulai beroperasi komersial pada April 2005. Lokasi utama kegiatan usaha Perusahaan adalah di Villas Bali 
Island, Jl. Raya Petitenget No. 469, Kerobokan, Kuta, Badung, Bali.  

 
b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan 
 
 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2014, berdasarkan Akta Notaris 

No. 27 tanggal 18 November  2014 dari Yurisa Martanti, S.H., MH adalah sebagai berikut: 
 

Dewan Komisaris   
Presiden Komisaris : A.Sulistyawati 
Komisaris Independen : R. Rivai M. Noer 
Komisaris : Igor Manindjo 

 
Direktur   
Presiden Direktur : Dodi Prawira Amtar 
Direktur : Putu Agung Prianta 
Direktur : Graham James Bristow 
Direktur : Edi Timbul Hardiyanto 

 
 Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: 
 

Ketua : R. Rivai M. Noer 
Anggota : Tony Silitonga, MBA 
Anggota : Dr. Cynthia Afriani SE. ME. 
Sekretaris Perusahaan : Yusea Eka Prasetya 

  
 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013, berdasarkan Akta 

Notaris No. 14 tanggal 22 Mei 2013 dari Yurisa Martanti, S.H., MH adalah sebagai berikut:  
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1. UMUM (Lanjutan) 
  

b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan) 
 

Dewan Komisaris   
Komisaris Utama : A. Sulistyawati 
Komisaris Independen : R. Rivai M. Noer 
   
Direktur   
Direktur Utama : Dodi Prawira Amtar 
Direktur : Putu Agung Prianta 
Direktur : Octavianus Kuntjoro 
Direktur : Graham James Bristow 

 

 Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: 
 

Ketua : R. Rivai M. Noer 
Anggota : Tony Silitonga, MBA 
Anggota : W.R. Kaminski 
Sekretaris Perusahaan : Widya Laksana 

 
 Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi (namun 

tidak termasuk Komisaris Independen). Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung 
jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. 

 
 Jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan 

Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai 
berikut: 

 
     

2014  2013 
Dewan Komisaris 1.132.019.000  866.328.500
Direksi 4.555.248.800  2.680.941.430
 
Jumlah 5.687.267.800 

 
3.547.269.930

 
 Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai 76 orang orang 

karyawan tetap (tidak diaudit). 
 

c. Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan 
 

Pada tanggal 22 Desember 2004, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan suratnya No. 1303/III/PMA/2004 sehubungan dengan 
penawaran umum perdana saham Perusahaan kepada masyarakat sebanyak 125.000.000 saham dengan 
nilai nominal Rp112,50 per saham dan harga penawaran Rp112,50 per saham. Saham tersebut telah 
dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).  
 
Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 14 Mei 2008 yang dituangkan dalam akta notaris No. 55 
oleh Evi Susanti Panjaitan, S.H. menyetujui pemecahan modal dasar Perusahaan dari 500.000.000 lembar 
saham dengan nilai nominal Rp112,25 menjadi 1.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal 
Rp56,125 per lembar saham. Setelah pemecahan tersebut, saham yang ditempatkan dan disetor 
Perusahaan bertambah dari 125.000.000 lembar saham menjadi 250.000.000 lembar saham. 
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1. UMUM (Lanjutan) 
 
d. Penggabungan Usaha PT Gama Wahyu Abadi ke dalam PT Island Concepts Indonesia Tbk. 
 
 Berdasarkan Akta No. 52 tanggal 20 Juni 2011 M. Nova Faisal S.H., M.Kn., Perusahaan dan PT Gama 

Wahyu Abadi (GWA) melakukan penggabungan usaha dimana GWA secara hukum terlikuidasi setelah 
efektifnya penggabungan tersebut.  

 
 Pada tanggal 16 Juni 2011, Perusahaan menerima surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-6710/BL/2011 tentang pemberitahuan efektifnya Pernyataan 
Penggabungan Usaha. 

 
 Perubahan anggaran dasar Perusahaan berkaitan dengan penggabungan usaha, sebagaimana dituangkan 

dalam Akta No. 53 tanggal 20 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. 
telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan 
No. AHU-36158.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011. 

 

 Berdasarkan laporan penilaian saham No. 041D-VAL-VI/2011 tanggal 10 Juni 2011, KJPP Rengganis, 
Hamid & Rekan menyatakan bahwa nilai pasar wajar 100% saham Perusahaan per 31 Desember 2010 
adalah sebesar Rp8.047.047.000 atau sebesar Rp32,19 per saham. 

 
 Berdasarkan laporan penilaian saham No. 041E-VAL-VI/2011 tanggal 10 Juni 2011, KJPP Rengganis, 

Hamid & Rekan menyatakan bahwa nilai pasar wajar 100% saham GWA pada tanggal 31 Desember 2010 
adalah sebesar Rp15.337.092.000 atau sebesar Rp153.370,92 per saham. 

 
 Sebelum penggabungan usaha, Perusahaan menerbitkan saham baru dengan nilai nominal Rp56,125 per 

saham dan mengkonversi saham GWA, dimana setiap pemegang 1 (satu) saham GWA dengan nilai 
nominal Rp100.000 per saham mendapatkan 4.765 saham baru dengan nilai nominal Rp56,125 per saham, 
sehingga jumlah saham baru yang diterbitkan sehubungan dengan penggabungan usaha dengan GWA 
sebanyak 476.500.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp26.743.562.500. Setelah 
penggabungan usaha, saham yang ditempatkan dan disetor mengalami kenaikan dari 250.000.000 lembar 
saham menjadi 726.500.000 lembar saham. 

 
 Susunan pemegang saham Perusahaan sebelum dan setelah penggabungan usaha adalah sebagai berikut: 

 
 Pemegang Saham 

Perusahaan Sebelum 
Penggabungan Usaha 

 
Pemegang Saham GWA 

Sebelum Penggabungan Usaha 

Pemegang Saham 
Perusahaan Setelah 

Penggabungan Usaha  
  

 
Jumlah Saham 

 
 

% 

Jumlah Saham 
Sebelum 
Konversi 

 
 

% 

Jumlah Saham 
Setelah 

Konversi 

 
 

Jumlah Saham 

 
 

% 
Island Regency Grup Ltd. 56.562.000 22,62 - - - 56.562.000 7,79
Island Regency Club Inc. 48.500.000 19,40 - - - 48.500.000 6,68
Graham James Bristow 32.000.000 12,80 - - - 32.000.000 4,40
Francis Street Pty. Ltd. 16.500.000 6,60 - - - 16.500.000 2,27
Masyarakat 96.438.000 38,58 - - - 96.438.000 13,27
Ir. Frans Bambang 
 Siswanto 

 
- 

 
-

 
99.999

 
99,99

 
476.495.235 

 
476.496.235

 
65,58

Octavianus Kuntjoro - - 1 0,01 4.765 4.765 0,01
Jumlah 250.000.000 100,00 100.000 100,00 476.500.000 726.500.000 100,00
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1. UMUM (Lanjutan) 
 

e. Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) 
 

 Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 11 Desember 2013 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, Notaris di 
Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan 
No. AHU-66908.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, Perusahaan melakukan penambahan 
modal dasar dari 1.000.000.000 (satu milyar) saham menjadi 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima 
puluh juta) saham. Selanjutnya, Perusahaan  melakukan  Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) kepada 
para Pemegang Saham Perusahaan dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(HMETD) sebanyak-banyaknya 363.250.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu) 
saham dengan nilai nominal Rp56,125 (lima puluh enam koma seratus dua puluh lima Rupiah) yang 
ditawarkan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah 
modal ditempatkan dan disetor menjadi sebanyak-banyaknya Rp108.975.000.000 (seratus delapan milyar 
sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).  

 
 Pada tanggal 11 Desember 2013, PUT I dinyatakan efektif oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan melalui suratnya No. S-423/D/04/2013. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, jumlah 
saham yang telah dipesan sehubungan dengan PUT I sebanyak 272.500 (dua ratus tujuh puluh dua ribu 
lima ratus) saham, sehingga pada tanggal 31 Desember 2013 jumlah saham yang ditempatkan dan disetor 
penuh menjadi sebanyak 726.772.500 (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu 
lima ratus) saham. Pada tanggal 10 Pebruari 2014 (tanggal penjatahan pemesanan saham), saham yang 
ditawarkan dalam PUT I seluruhnya telah diambil oleh para pemegang saham sehingga jumlah saham 
Perusahaan setelah PUT I menjadi 1.089.750.000 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima 
puluh ribu) saham atau setara dengan Rp61.162.218.750 (enam puluh satu milyar seratus enam puluh dua 
juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). 

 
f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian 
 

 Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2014 telah diselesaikan dan disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 
25 Maret 2015. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.  

 
g. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi 
  
 Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan mempunyai kepemilikan saham secara langsung 

maupun tidak langsung pada Entitas Anak dan entitas asosiasi (selanjutnya secara bersama-sama disebut 
sebagai “Grup”) dan entitas yang dicatat dengan metode biaya sebagai berikut: 

 

Entitas Anak 
 
 

Jenis Usaha 
 
 
 

Domisili 
dan 

Tahun Operasi 
Komersial  

Persentase Kepemilikan Efektif dan 
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi 

31 Desember 
2014 (%) 2013 (%) 

 PT Patra Supplies and 
 Services (PSS) 

Jasa Katering dan 
Jasa Pemeliharaan 
Fasilitas Perkotaan 

Jakarta 
1976 

50% 
104.516.525.593 

50% 
64.407.415.662 

PT Bhumi Lestari 
Makmur (BLM) 

 
Jasa real estat 

Jakarta 
2008 

75% 
121.460.048.982 

- 

Entitas Asosiasi dimiliki 
melalui PSS 

    

PT Papua Supplies and 
Services (Papua) 

 
Jasa Katering 

 
Jakarta 

30% 
2.872.398.360 

30% 
2.991.908.878 

 
PT Patra CRI (PCRI) 

 
Jasa Katering 

 
Bali 

50% 
530.215.282 

- 

 

  Perusahaan memiliki PSS melalui penggabungan usaha dengan PT Gama Wahyu Abadi (Catatan 1d). 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
 

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)  
 

 Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 (Revisi 
2012) sebagaimana terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, yang 
terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang 
diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”).  

 
b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian 
 
 Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), 

kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam 
kebijakan akuntansi masing-masing akun. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode 
akrual, kecuali laporan arus kas. 

 

 Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan 
arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 
 
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata 
uang Rupiah (“Rp”) yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.  

 
c. Prinsip-prinsip Konsolidasi dan Kombinasi Bisnis 
 
 Prinsip Konsolidasi 
 
 Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak. Grup 

menerapkan PSAK No. 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan 
Tersendiri”. Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan seluruh Entitas Anak yang dikendalikan 
oleh Perusahaan. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak 
langsung melalui Entitas Anak lebih dari setengah hak suara suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan 
secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.  

 
 Pengendalian juga ada ketika Perusahaan yang mempunyai setengah atau kurang hak suara suatu entitas 

juga memiliki: 
a. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain; 
b. kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar 

atau perjanjian; 
c. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau 

organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau 
d. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi dan dewan komisaris atau 

organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan direksi dan dewan komisaris atau 
badan tersebut. 

 
Entitas Anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh 
pengendalian, sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian. 

 
 Kepentingan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak 

yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-
masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan 
posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. 
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2.   IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi dan Kombinasi Bisnis (Lanjutan) 
 
 Prinsip Konsolidasi (Lanjutan) 
 
 Kepentingan nonpengendali atas total laba rugi komprehensif entitas anak diidentifikasi sesuai 

proporsinya dan disajikan sebagai bagian dari total laba komprehensif yang diatribusikan pada laporan 
laba rugi komprehensif konsolidasian. Kepentingan non-pengendali atas aset neto entitas anak 
diidentifikasi pada tanggal kombinasi bisnis yang selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan 
ekuitas entitas anak dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. 

 
Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali sebagai transaksi dengan pemilik 
ekuitas Grup. Untuk pembelian dari kepentingan non-pengendali, selisih antara imbalan yang dibayar dan 
bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto Entitas Anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau 
kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas. 

 
 Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang masih tersisa 

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

 
 Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi. 
  
 Kombinasi Bisnis 
 
 Grup menerapkan PSAK No. 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis”. Kombinasi bisnis dicatat dengan 

menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang 
dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. 
Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai 
wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang 
diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disajikan sebagai beban administrasi. 

 
 Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan 

yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi 
ekonomi, dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. 

 
 Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pada tanggal akuisisi pihak pengakuisisi 

mengukur kembali nilai wajar kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi 
dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam komponen laba rugi. 

 
 Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. 

Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset 
atau liabilitas, akan diakui dalam komponen laba rugi atau pendapatan komprehensif lain sesuai dengan 
PSAK No. 55 (Revisi 2006). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali 
dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. 
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2.   IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 
c. Prinsip-prinsip Konsolidasi dan Kombinasi Bisnis (Lanjutan) 
 
 Kombinasi Bisnis (Lanjutan) 

 
 Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai 

agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas aset bersih teridentifikasi 
yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset 
neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam komponen laba rugi. 

 
 Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan 

nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal 
akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (“UPK”) dari Perusahaan dan/atau Entitas Anak 
yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau 
liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut. 

  
 Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka 

goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat 
operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan 
tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan. 

 
d. Penjabaran Mata Uang Asing 
 
 Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan 

dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal 
laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan 
untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau 
kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian tahun yang bersangkutan. 

  
 Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan 

dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal 
laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan 
untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau 
kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian tahun yang bersangkutan. 

 
 Keuntungan atau kerugian selisih kurs atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya 

perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun yang disesuaikan dengan bunga efektif dan 
pembayaran selama tahun berjalan, dengan biaya perolehan diamortisasi dalam mata uang asing yang 
dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun. 

 
 Kurs mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia 

sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Dolar Amerika Serikat 12.440  12.189
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2.    IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 

e. Transaksi Pihak Berelasi 
 

 Grup menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”, PSAK ini 
mensyaratkan pengungkapan hubungan transaksi dan saldo-saldo pihak berelasi, termasuk komitmen 
dalam laporan keuangan konsolidasian. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan 
entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”), 
yaitu: 

 

(a)  Orang atau anggota keluarga terdekat 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)  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 Grup 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 Grup, 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 paskakerja 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). 

 (vii)  Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau  
personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). 

 
f. Penggunaan Estimasi 

 

Manajemen membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang 
mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.  Realisasi dapat 
berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada 
saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak. 
 

g. Kas dan Setara Kas 
 
 Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat 

likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau 
kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya. 

 
h. Instrumen Keuangan 

 
 Grup menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pelaporan” dan 

PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Pada awal penerapan 
standar ini, Grup telah mengidentifikasi sejumlah penyesuaian transisi sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 
mengenai Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 
2006) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 
h. Instrumen Keuangan (Lanjutan) 

 

 Selanjutnya, setelah efektifnya PSAK No. 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK 
No. 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, sejak 1 Januari 2012, Grup telah 
mengevaluasi dampak revisi PSAK-PSAK tersebut dan menyimpulkan bahwa dampak terhadap laporan 
keuangan konsolidasian tidak material.  

 
 Sehubungan dengan diberlakukannya PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Grup telah 

menerapkan pengungkapan atas instrumen keuangan pada laporan keuangan konsolidasian.  
 

 PSAK No. 60 memperkenalkan pengungkapan baru untuk meningkatkan informasi mengenai instrumen 
keuangan. PSAK ini mewajibkan pengungkapan secara luas mengenai signifikansi pengaruh instrumen 
keuangan terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan dan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif 
atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan, serta menentukan pengungkapan minimum mengenai 
risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar, dan juga analisis sensitivitas atas risiko pasar. PSAK ini juga 
mewajibkan pengungkapan terkait dengan pengukuran nilai wajar menggunakan tiga tingkat hirarki nilai 
wajar dimana mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam mengukur nilai wajar dan 
memberikan arahan dalam bentuk pengungkapan kuantitatif mengenai pengukuran nilai wajar dan 
mewajibkan informasi yang diungkapkan dalam format tabel kecuali terdapat format lain yang lebih 
sesuai. 

 
1. Aset Keuangan 

 
Pengakuan awal 

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset 
keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif yang pada 
awalnya diukur dengan nilai wajar. Klasifikasi aset keuangan antara lain sebagai aset keuangan yang 
ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif (FVTPL), investasi 
dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang atau aset keuangan tersedia 
untuk dijual (AFS). Grup menetapkan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awal dan, 
sepanjang diperbolehkan dan diperlukan, ditelaah kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap 
akhir tanggal posisi keuangan. 
 
Pengukuran setelah pengakuan awal 
 
Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: 
 
a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif (FVTPL) 

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan diperoleh untuk 
diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal.  
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan 
dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai 
 
kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung 
nilai efektif. Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi 
keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai 
wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang 
diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian termasuk dividen atau bunga yang 
diperoleh dari aset keuangan. 
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2.   IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 
h. Instrumen Keuangan (Lanjutan) 

 
Pengukuran setelah pengakuan awal 

 
b. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) 

Aset keuangan non-derivative dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya 
diklasifikasikan sebagai HTM ketika Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk 
memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada 
biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi 
penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan 
nilai, serta melalui proses amortisasi. 
 

c. Pinjaman yang diberikan dan piutang 

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivative dengan pembayaran tetap 
yang tidak diperdagangkan di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. 
Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat 
pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, 
serta melalui proses amortisasi. 

 
d. Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) 

 
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivative yang ditetapkan sebagai tersedia untuk 
dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengakuan awal, 
aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum 
terealisasi diakui dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan 
pengakuannya atau diturunkan nilainya. Pada saat tersebut, keuntungan atau kerugian kumulatif 
yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian. 
 
Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut 
ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. 
 

   Penurunan nilai aset keuangan 
 

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah aset keuangannya mengalami penurunan 
nilai 
 
a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi 

 
Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka jumlah kerugian tersebut yang diukur sebagai 
selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk 
kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga 
efektif yang dihitung saat pengakuan awal aset tersebut, diakui pada laba rugi. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan) 
 

1. Aset Keuangan (Lanjutan) 
 

   Penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan) 
 

b. Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) 
 
Jika terdapat bukti obyektif bahwa aset AFS mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif 
yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui 
pada laba rugi. 
 

   Penghentian pengakuan aset keuangan 
 

 Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang 
berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima 
arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus 
kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar 
arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang 
memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Grup mentransfer aset keuangan, maka Grup mengevaluasi 
sejauh mana Perusahaaan dan Entitas Anak tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset 
keuangan tersebut. 

 
2. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas 

 
Pengakuan awal 
 
Grup menetapkan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Instrumen utang dan 
ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi 
pengaturan kontraktual. 
 
Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui 
laporan laba rugi komprehensif, liabilitas keuangan lainnya, atau sebagai derivatif yang ditentukan 
sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Liabilitas keuangan 
diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi 
yang dapat diatribusikan secara langsung. 

 
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah 
dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil 
yang diperoleh, dikurangi biaya penerbitan instrumen ekuitas. 

 
Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen sejenis yang dapat dikonversi oleh 
pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, dipisahkan antara liabilitas 
keuangan dan ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual. Pada tanggal penerbitan 
instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen liabilitas diestimasi dengan menggunakan 
suku bunga yang berlaku di pasar untuk instrumen non-convertible yang serupa. Jumlah ini dicatat 
sebagai liabilitas dengan dasar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif 
sampai dengan liabilitas tersebut berakhir melalui konversi atau pada tanggal instrumen jatuh tempo. 
Komponen ekuitas ditentukan dengan cara mengurangkan jumlah komponen liabilitas dari 
keseluruhan nilai wajar instrumen keuangan majemuk. Jumlah tersebut diakui dan dicatat dalam 
ekuitas, dikurangi dengan pajak penghasilan, dan tidak ada pengukuran setelah pengakuan awal. 
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2.   IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan) 
   

2. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (Lanjutan) 
 
Pengukuran setelah pengakuan awal 
 
Pengukuran setelah pengakuan awal liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasi sebagai berikut: 
 
a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif (FVTPL) 

 
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan 
dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada FVTPL. 
Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika liabilitas keuangan 
tersebut diperoleh untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga 
diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali liabilitas derivatif tersebut ditetapkan 
sebagai instrumen lindung nilai efektif. Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dinyatakan 
sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian termasuk bunga yang dibayar atas liabilitas keuangan. 

 
b. Liabilitas keuangan lainnya 

 
Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan 
kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat liabilitas tersebut 
dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi. 

    
   Penghentian pengakuan liabilitas keuangan 
 

 Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, liabilitas Grup dihentikan, 
dibatalkan atau kadaluarsa 

 
  3. Saling Hapus Instrumen Keuangan 

 
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan 
posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum 
untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya 
secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. 

 
4. Instrumen Keuangan Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi 

 
Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan 
penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. 
Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk 
biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. 
 
Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa 
datang untuk memperoleh nilai tercatat bersih, pada pengakuan awal. Bunga yang terjadi dari 
penerapan suku bunga efektif diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 

i. Persediaan 
 

1. Persediaan barang konsumsi dan bukan barang konsumsi 
 
Persediaan  dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan (acquisition cost) dan nilai realisasi 
bersihnya. Biaya perolehan meliputi harga beli material dan biaya lainnya yang timbul sampai 
persediaan berada ditempat dan dalam kondisi yang siap untuk dipakai (present location and condition). 
Biaya perolehan barang jadi terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung 
lainnya dan biaya overhead yang dinyatakan sebesar nilai yang terkait dengan produksi. Nilai realisasi 
bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya 
penyelesaian dan biaya penjualannya. Biaya perolehan ditentukan menggunakan basis metode “masuk 
pertama keluar pertama” (first-in first-out), kecuali persediaan barang konsumsi di lokasi Kerinci yang 
menggunakan metode rata-rata, dikurangi dengan penyisihan dan penurunan nilai untuk persediaan 
usang dan bergerak lambat. Penyisihan untuk persediaan usang dan bergerak lambat  ditentukan  
berdasarkan  estimasi  pemakaian masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Pemakaian 
masing-masing jenis persediaan dicatat sebagai beban pada periode digunakan. 
 
Penyisihan persediaan usang dan penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk 
menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. 
 

2. Persediaan real estat  
 
Persediaan terdiri dari biaya perolehan tanah dalam pengembangan dan pembangunan villa dan resort 
dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih (nilai terendah antara biaya 
atau nilai realisasi bersih). Biaya tanah yang sedang dikembangkan, termasuk biaya pengembangan dan 
pematangan tanah, serta kapitalisasi beban keuangan atas pinjaman bank dan fasilitas kredit lainnya 
yang diperoleh untuk membiayai pembangunan proyek dan pembelian, pengembangan dan 
pematangan tanah sampai tahap penyelesaian. Biaya vila dan resort terdiri dari biaya aktual konstruksi. 
 
Selisih lebih nilai tercatat persediaan untuk estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali (recoverable 
value) diakui sebagai "Penyisihan Penurunan persediaan" dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian. 

 
j. Biaya Dibayar Dimuka 
 
 Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode 

garis lurus. 
 
k. Entitas Asosisasi 

 
Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang bukan merupakan entitas anak ataupun pengendalian bersama 
entitas, tetapi Grup memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut. Entitas asosiasi dicatat dengan 
menggunakan metode ekuitas. 



PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

21 
 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 
k. Entitas Asosisasi (Lanjutan) 
 

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi paska akuisisi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian dan bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lainnya paska akuisisi diakui di dalam 
pendapatan komprehensif lainnya dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen 
yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian 
Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, 
termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup 
memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. 
 
Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi 
penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya 
penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas 
asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi” di laporan laba 
rugi komprehensif konsolidasian. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi 
tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi 
disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup. 

 
l. Aset Tetap 
 
 Grup menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap”.  Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan 

berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi 
penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan 
berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. 

 
 Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang 

tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke 
lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Setelah pengukuran awal, aset 
tetap diukur dengan metode biaya.  

 
 Penyusutan aset tetap Grup dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) 

berdasarkan umur manfaat aset tetap sebagai berikut: 
     
      Umur Manfaat     Tarif Penyusutan 
             

  Bangunan dan prasarana     20 - 25     4% - 5% 
  Taman dan infrastruktur     2     50% 
  Peralatan kantor     2 - 5     25% - 50% 
  Perabot kantor      4 - 5     20% - 25% 
  Kendaraan     4 - 5      20% - 25% 
   
 
  Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. 
 

 Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau 
perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan 
sepenuhnya. 

 
 Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu 

penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut 
diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 

l. Aset Tetap (Lanjutan) 
 
 Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (derecognized) pada saat dilepaskan atau saat dimana 

tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. 
Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan 
dan akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.  

 
 Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara 

jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam 
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan. 

 
 Nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian 

apabila hasil penelaahan berbeda dengan estimasi sebelumnya. 
 
m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan 
 
 Grup menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset”. Pada setiap akhir periode 

pelaporan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat 
indikasi tersebut atau jika pengujian tersebut menyimpulkan bahwa penurunan nilai aset perlu dilakukan, 
maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.  

 
 Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar 

aset dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus 
kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih 
besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai 
tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laporan 
laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai “Rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, 
estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto 
sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan  risiko  spesifik  atas aset. 
Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika 
tersedia. 

 
 Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk 

menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu 
(valuation multiples) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia. 

 
 Kerugian penurunan nilai, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sesuai dengan 

kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya. 
 
 Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat 

indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada 
lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah 
terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya dipulihkan 
hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset 
tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah 
terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah 
terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai 
yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai 
diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset 
tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, 
dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 
n. Pengakuan Pendapatan dan Beban 
 
 Pengakuan Pendapatan 
 Grup menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010), “Pendapatan”. Pendapatan diakui apabila besar 

kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Grup dan pendapatan tersebut dapat diukur secara 
andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui: 

 
 1. Pendapatan jasa dan sewa pelayanan 
  

 Pendapatan diakui pada saat penyerahan jasa kepada pelanggan. Uang muka yang diterima dari 
pelanggan dan pendapatan diterima dimuka  akan diakui sebagai pendapatan pada saat jasa 
diserahkan. 

 
 Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau selama periode sewa atau penggunaan 

aset yang bersangkutan. 
 

 Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laporan laba rugi 
komprehensif konsolidasian secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif. 

 
 2.  Pendapatan dari penjualan real estat 
 

 Pendapatan dari penjualan bangunan rumah, rukan dan bangunan sejenis lainnya beserta kavling 
tanahnya diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) bila memenuhi semua kriteria 
berikut: 

 
a.  Pengikatan jual beli telah berlaku dan ditandatangani; 
b.  Harga jual akan tertagih, di mana jumlah pembayaran yang diterima sekurangkurangnya telah 

mencapai 20% dari harga jual yang disepakati; 
c.  Tagihan penjual terhadap pembeli pada masa yang akan datang bebas dari subordinasi; dan  
d.  Penjual telah mengalihkan kepada pembeli seluruh risiko dan manfaat pemilikan yang umum 

terdapat pada suatu transaksi penjualan dan penjual selanjutnya tidak mempunyai kewajiban atau 
terlibat lagi secara signifikan dengan aset (property) tersebut. Dalam hal ini, pembangunan aset 
tersebut telah selesai dan siap digunakan. 

 
 Apabila suatu transaksi real estat tidak memenuhi kriteria pengakuan pendapatan dengan metode 

akrual penuh, pengakuan penjualan ditangguhkan dan transaksi tersebut diakui dengan metode uang 
muka (deposit method) sampai seluruh kriteria penggunaan metode akrual penuh terpenuhi. 

 
Pengakuan Beban 

 Beban pokok tanah yang dijual ditentukan berdasarkan biaya perolehan tanah ditambah taksiran biaya lain 
untuk pengembangan dan pematangannya. Beban pokok rumah hunian yang dijual meliputi biaya actual 
pembangunan yang terjadi dan taksiran biaya untuk menyelesaikan pembangunan. Taksiran biaya disajikan 
sebagai “Taksiran Biaya untuk Pembangunan” dalam akun “Beban Akrual”. Selisih antara jumlah taksiran 
biaya dengan biaya aktual pembangunan atau pengembangan dibebankan pada “Beban Pokok Penjualan” 
tahun berjalan. 
 
Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. 



PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

24 
 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 
o. Imbalan Paska Kerja 
 
 Perusahaan dan PSS, menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010) untuk menentukan kewajiban imbalan 

kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (“Undang-undang”) tanggal 25 Maret 
2003.  

 
 Sesuai PSAK No. 24 Revisi, biaya imbalan kerja berdasarkan Undang-undang ditentukan dengan 

menggunakan metode aktuarial “Projected Unit Credit”. PSAK No. 24 ini menyediakan pilihan 
pengakuan laba atau rugi aktuarial sebagai alternative atas penggunaan pendekatan koridor, dimana laba 
atau rugi aktuarial diakui pada periode berjalan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. 
Perusahaan dan PSS telah memilih untuk mengakui semua keuntungan atau kerugian aktuarial melalui 
pendapatan komprehensif lain.  

 
 Akan tetapi entitas anak lainnya, tidak mengakui kewajiban imbalan paska kerja sebagaimana dalam PSAK 

No. 24 (Revisi 2010) untuk menentukan kewajiban imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang 
Ketenagakerjaan No.13/2003 (“Undang-undang”) tentang karena manajemen entitas anak berkeyakinan 
bahwa liabilitas sehubungan dengan imbalan kerja tersebut tidak material. 

  
p. Perpajakan 
 
 Perusahaan menghitung pajak penghasilan berdasarkan PSAK No. 46, “Akuntansi Pajak Penghasilan”. 

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung 
berdasarkan tarif pajak yang berlaku. 

  
 Pajak Penghasilan Tidak Final 
 
 Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari 

perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak 
aset dan liabilitas. 

 

 Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang 
perbedaan temporer tersebut besar kemungkinannya untuk dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba 
kena pajak pada masa depan. Aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak masa mendatang dan 
saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi akan diakui apabila besar kemungkinannya jumlah laba fiskal 
pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan manfaat pajak masa mendatang dan 
saldo rugi fiskal masih dapat dipakai. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat 
Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas 
keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan. 

 
 Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah 

berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam 
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan 
langsung ke ekuitas.  

 
 Penghasilan (beban) pajak penghasilan merupakan jumlah agregat (i) pajak kini (current tax) dan (ii) pajak 

tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam laporan laba  rugi komprehensif konsolidasian. Akun 
ini disajikan dengan merinci unsur-unsur beban pajak kini dan penghasilan (beban) pajak tangguhan. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 

p. Perpajakan (Lanjutan) 
 

 Pajak Penghasilan Tidak Final (Lanjutan) 
 
 Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban di dalam laporan keuangan 

konsolidasian dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak penghasilan tangguhan 
menggunakan metode liabilitas neraca. Namun, pajak penghasilan tangguhan tidak diperhitungkan jika 
timbul dari pengakuan awal aset atau kewajiban dari transaksi selain penggabungan perusahaan yang pada 
saat transaksi tidak mempengaruhi laba atau rugi akuntansi atau pajak. 

 

 Beban pajak kini merupakan perhitungan kewajiban pajak penghasilan badan Perusahaan pada satu tahun 
fiskal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan memperhitungkan (a) penghasilan 
neto komersial, (b) penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk obyek pajak, (c) 
penyesuaian fiskal positif dan negatif, dan (d) pengurangan penghasilan neto. 

 
 Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari hasil perhitungan pendapatan (beban) pajak 

tangguhan pada tanggal laporan posisi keuangan, disajikan tersendiri sebagai aset atau liabilitas ‘tidak 
lancar’ (non current) dan jumlahnya di-offset dan disajikan secara neto. 

 
 Pajak Penghasilan Final 
 

Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan 
jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak 
penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba 
rugi komprehensif konsolidasian, diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Perbedaan nilai 
tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan 
pajaknya tidak diakui sebagai asset atau liabilitas pajak tangguhan. 

q. Segmen Usaha 
 

Grup menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi”. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan 
yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas 
aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. 
 
Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen 
usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen 
geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. 
 
Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan 
operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan 
menilai kinerjanya. Dalam hal ini pengambil keputusan operasional yang mengambil keputusan strategis 
adalah Direksi. 
 
Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan 
langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada 
segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar kelompok usaha dieliminasi 
sebagai bagian dari proses konsolidasi.       
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 
r. Laba (Rugi) per Saham Dasar 
 

Sesuai dengan PSAK No.56, “Laba per Saham”, laba (rugi) per saham dasar dihitung berdasarkan rata-
rata tertimbang jumlah saham yang beredar dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan. 
 

s.    Biaya Emisi Saham 
 
Semua biaya yang terjadi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan Penawaran Umum Terbatas 
saham Perusahaan disajikan sebagai bagian dari “Tambahan Modal Disetor” dalam ekuitas. 

 
t. Transaksi sewa 
 

 Penentuan apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi 
kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan 
asset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan asset tersebut. 

 
 Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi 

berikut terpenuhi: 
a) Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya 

memperbaharui atau memperpanjang perjanjian yang ada; 
b) Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam 

perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa 
sewa; 

c) Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu asset 
tertentu; atau 

d) Terdapat perubahan substansial atas asset yang disewa. 
 
 Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan 

penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal 
pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b. 

 
 Perlakuan akuntansi sebagai lessee 
  

 Sewa pembiayaan, yang  mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 
kepemilikan suatu asset kepada Perusahaan, dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar asset sewaan 
atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. 
Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan 
suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan ke laporan laba 
rugi komprehensif tahun berjalan. 

 

 Aset sewaan disusutkan sepanjang estimasi umur manfaatnya. Apabila tidak terdapat keyakinan memadai 
bahwa Perusahaan akan memperoleh hak kepemilikan atas aset tersebut pada akhir masa sewa, maka aset 
sewaan disusutkan sepanjang estimasi umur manfaat aset atau masa sewa, mana yang lebih pendek. 
Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif dengan 
dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa 

 
 Perlakuan Akuntansi sebagai lessor 
 
 Sewa Pembiayaan 
 Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial 

seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu asset. Asset sewa pembiayaan disajikan 
dalam akun investasi sewa neto pembiayaan. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 
t. Transaksi sewa (Lanjutan) 
 
 Perlakuan Akuntansi sebagai lessor (Lanjutan) 
 
 Investasi sewa neto pembiayaan terdiri dari jumlah piutang sewa ditambah nilai residu yang dijamin (harga 

opsi) yang akan diterima pada skhir masa sewa, dikurangi penghasilan pembiayaan tangguhan, simpanan 
jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. 

 
 Selisih antara piutang sewa pembiayaan ditambah nilai residu yg dijaminkan dengan biaya perolehan asset 

sewaan dicatat sebagai penghasilan pembiayaan tangguhan dan dialokasikan sebagai pendapatan selama 
masa sewa berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala yang tetap dari investasi sewa neto 
pembiayaan. 

 
 Pada awal masa sewa, apabila asset sewaan memiliki nilai residu pada akhir periode sewa, lessee 

diwajibkan untuk memberikan simpanan jaminan yang akan diperhitungkan dengan nilai asset sewa pada 
akhir masa sewaan, bila hak opsi dilaksanakan lessee. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, simpanan 
jaminan tersebut akan dikembalikan kepada lessee. 

 
 Apabila asset sewaan dijual kepada lessee sebelum masa sewa berakhir, maka perbedaan harga jual dengan 

investasi neto pembiayaan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian pada saat terjadinya. 
 
 Sewa Operasi 
 Sewa dimana perusahaan tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait 

dengan kepemilikan suatu. Asset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat 
distribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat 
asset sewaan dan dan diakui ke laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan selama masa sewa sesuai 
dengan dasar pengakuan pendapatan sewa. 

 
 Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah pemulihan tersebut, 

penyusutan asset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat asset 
yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya  

 
u. Dividen 
 
 Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang 

Saham Perusahaan. Pembagian dividen diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan 
keputusan rapat direksi sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan. 

 
v. Provisi 
 
 Grup menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”. 

PSAK revisi ini diterapkan secara prospektif dan menetapkan pengakuan dan pengukuran liabilitas 
diestimasi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi serta memastikan informasi memadai telah 
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, 
waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Tidak terdapat dampak signifikan atas 
penerapan standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian. 

 
 Provisi diakui jika Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun 

bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban 
tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang 
andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dibuat. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 
 
v. Provisi (Lanjutan) 
 
 Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini 

terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi 
untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan. 

 
w. Kontinjensi 
 
 Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan, kecuali arus keluar sumber 

daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam 
laporan keuangan tetapi diuangkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan 
diperoleh. 

 
x. Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan Keuangan 
 
 Peristiwa sesudah akhir tahun yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada 

tanggal pelaporan keuangan (adjusting events) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa paska akhir tahun 
yang bukan merupakan adjusting events diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila 
material 
 
 

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN 
 

 Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup yang dijelaskan dalam Catatan 2, direksi diwajibkan untuk 
membuat pertimbangan, 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 factor-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 dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode 
revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut. 

 
 Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan 

akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan 
konsolidasian: 

  
a. Menentukan apakah pengaruh signifikan atau pengendalian pada perusahaan investee 
 
 Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan 

dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, 
aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan 
pada Catatan 2h. Menentukan apakah pengaruh signifikan atau pengendalian pada perusahaan investee 
 

 Menentukan apakah Grup mempunyai pengaruh signifikan terhadap investee membutuhkan pertimbangan 
yang signifikan. Umumnya, kepemilikan saham sebesar 20% sampai 50% hak suara investee dianggap Grup 
memiliki pengaruh yang signifikan. Pengendalian juga dianggap ada apabila entitas induk memiliki baik 
secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas 
kecuali, dalam keadaan luar biasa, dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti 
dengan pengendalian. 
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3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan) 
 
a. Menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan (Lanjutan) 

 

 Manajemen entitas induk telah menetapkan bahwa,meskipun hanya memiliki 50% kepemilikan di 
beberapa entitas anak, Grup memiliki pengendalian untuk memberikan suara mayoritas pada rapat direksi 
dan mengendalikan entitas melalui direksi. Selanjutnya, manajemen juga telah memutuskan bahwa, 
walaupun memiliki lebih dari 50% kepemilikan di beberapa entitas investee, Grup tidak memiliki 
pengendalian berdasarkan perjanjian. 

 
b. Menentukan apakah akuisisi merupakan kombinasi bisnis 
 
 Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan apakah akuisisi suatu entitas merupakan 

kombinasi bisnis. Grup menilai apakah entitas yang diambil alih memenuhi definisi bisnis sebagaimana 
diatur dalam PSAK No 22, "Kombinasi Bisnis". Jika entitas yang diakuisisi termasuk dalam definisi yang 
ditentukan sebagai bisnis, maka akuisisi dicatat sebagai kombinasi bisnis. Apabila entitas yang diambil alih 
tidak termasuk dalam definisi yang ditentukan sebagai bisnis, maka akuisisi diperlakukan sebagai akuisisi 
aset. 

 
c. Alokasi harga beli dalam suatu kombinasi bisnis 
 
 Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi untuk mengalokasikan 

harga perolehan terhadap nilai pasar wajar dari asset dan liabilitas yang teridentifikasi dari entitas yang 
diakuisisi. Setiap kelebihan dari harga perolehan atas nilai pasar wajar yang diestimasikan dari aset neto 
yang diakuisisi diakui sebagai goodwill dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dengan demikian, 
pertimbangan yang dibuat dalam mengestimasi nilai pasar wajar yang diatribusikan ke aset dan liabilitas 
entitas yang diakuisisi dapat mempengaruhi kinerja keuangan Grup secara material. 

 
d. Menentukan nilai wajar atas instrumen keuangan 
 
 Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan 

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

 
e. Menentukan mata uang fungsional 
 
 Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi 

utama dimana entitas beroperasi. Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata 
uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan 
serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. 

 
f. Menilai jumlah terpulihkan dari aset keuangan 
 
 Grup mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa beberapa pelanggan tertentu tidak dapat 

memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan 
situasi yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan 
status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar 
yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna 
mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. 

 
 Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima 

mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang (Catatan 6) 
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3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan) 
 

g. Memperkirakan penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan  
 
 Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang 

tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, 
estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan 
disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi (Catatan 9). 

 
h. Menentukan penyusutan aset tetap dan umur manfaat aset tetap 
 
 Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun 

ganda dan unit produksi berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi 
masa manfaat ekonomis aset tetap 2 tahun sampai dengan 20 tahun (Catatan 2l). Ini adalah umur yang 
secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat 
pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, 
dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.  

 
i. Menilai penurunan nilai aset non-keuangan tertentu 
 
 PSAK No. 48 (Revisi 2009) mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai dilakukan pada asset 

nonkeuangan tertentu apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa 
nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali.  

 
 Kerugian akibat penurunan nilai diakui apabila nilai tercatat aset nonkeuangan melebihi jumlah yang dapat 

dipulihkan. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan atas aset-aset tersebut membutuhkan estimasi atas 
arus kas yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari asset tersebut. 

 
 Pada tanggal 31 Desember 2014, Grup menilai bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada akun 

investasi pada entitas asosiasi, aset tetap dan aset tidak lancer lainnya. 
 
j. Mengevaluasi perjanjian sewa 
 
 Grup menandatangani perjanjian sewa sebagai lessee. Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan 

apakah semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Grup. Sewa guna 
usaha dimana Grup memperoleh seluruh risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan 
diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika sebaliknya maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi 
(Catatan 7 dan 22). 

 
k. Imbalan Paska Kerja 
 
 Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang 

digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut 
termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan 
tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Perusahaan dan Entitas Anak 
berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual dan 
perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan Entitas Anak dapat mempengaruhi 
secara material liabilitas imbalan paska kerja dan beban imbalan paska kerja bersih. 
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3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan) 
 

l. Pajak Penghasilan 
 
 Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat 

transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan 
usaha normal. Perusahaan dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan 
estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. 

 
m. Aset pajak tangguhan 
 
 Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar 

kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut 
dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak 
tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta 
strategi perencanaan pajak masa depan. 

 
 

4. PENDIRIAN ENTITAS ASOSIASI DAN AKUISISI ENTITAS ANAK 
 
a) PT Patra CRI 

 
Pada tanggal 19 November 2013, PSS dan PT Cultureroyale Indonesia (“Cultureroyale”) mendirikan PT 
Patra CRI (“PCRI”) berdasarkan Akta No.55 dari Ilmiawan Dekrit S. S.H., Notaris di Jakarta, dimana PSS 
dan Cultureroyal, masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 50% didalam PCRI. Pendirian 
tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan 
No. AHU-06414 .AH.01.01. Tahun 2014. Pada tanggal yang sama, PSS menyetujui untuk menyerahkan 
hak kontrol dan manajemen PCRI sepenuhnya kepada Cultureroyale .   
 
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, PSS dan Cultureroyale belum melakukan pembayaran atas 
penyertaan tersebut. 
 

 
b.  PT Bhumi Lestari Makmur (“BLM”)  
 
 Pada tanggal 28 Februari 2015, Perusahaan mengakuisisi saham yang diterbitkan oleh BLM sebanyak 

60.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham atau setara dengan 75% kepemilikan 
saham di BLM. 

 
 

Harga perolehan akuisisi melalui pembayaran kas 60.000.000.000
Aset bersih yang diperoleh 61.006.999.436

Goodwill negatif 
 

(1.006.999.436)
 

  
 Goodwill negative diakui Perusahaan sebagai laba pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. 
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5.   KAS DAN SETARA KAS 
 
 Akun ini terdiri dari: 
     

2014  2013 
Kas   
 Rupiah 145.554.649  76.461.182
 Dolar Amerika Serikat  7.364.480  16.989.516

152.919.129  93.450.698

Bank – Rupiah   

 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)  Tbk. 640.107.983  1.136.384.421
 PT Bank Central Asia Tbk. 5.572.088.089  182.380.532
 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 518.143.864  63.429.118
 PT Bank Panin Tbk. 98.499.690  29.591.396
 PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 24.184.751  16.875.603
 PT Bank BPD Sumsel 14.533.710  14.713.710
 PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk. 14.203.646  9.889.558
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 173.200.178  88.562
 PT Bank CIMB Niaga Tbk 648.114.864  -

7.703.076.775  1.453.352.900
   

Bank - Dolar Amerika Serikat   
 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 2.983.691.363  1.824.420.510
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 50.814.414  946.630.894
 PT Bank Central Asia Tbk.  98.424.907  127.484.751
 PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 11.026.070  11.609.169
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 62.170.890  4.102.817

3.206.127.644  2.914.248.141
Deposito berjangka - Rupiah   
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 105.564.610  -
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 9.000.000.000  -
 PT Bank Victoria 5.000.000.000  -
 PT Bank Capital 30.000.000.000  -
 PT Bank QNB Kesawan 3.455.359.300  -
 PT Bank Tabungan Pembangunan Nasional 7.000.000.000  -
 PT Bank Artha Graha 12.000.000.000  -
 PT Bank UOB 10.000.000.000  -

76.560.923.910  -
 
Deposito berjangka – Dolar Amerika Serikat 

  

 PT Bank QNB Kesawan 246.411.396  
 
Jumlah 

 
87.869.458.854 

  
4.461.051.739

 
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 seluruh kas dan setara kas ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak 
ada yang dijaminkan. 
 

Pada tanggal 31 Desember 2014 setara kas terdiri dari deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dan Dolar 
Amerika Serikat yang memiliki jangka waktu kurang dari tiga bulan sejak tanggal penempatan dengan suku 
bunga tahunan sebagai berikut: 
 
Rupiah   10,25% - 11,50%  
Dolar Amerika Serikat  2,25%  
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6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA 
 

Akun ini terdiri dari: 
 

a. Berdasarkan Segmen Usaha 
 

2014  2013 
Pendapatan katering dan akomodasi 65.032.992.499  33.502.215.350
Pendapatan villa 3.259.037.331  2.413.996.661
 
Jumlah 

 
 68.292.029.830 

  
35.916.212.011

Dikurangi penyisihan penurunan nilai  
 

(9.251.074.969) 
  

(9.031.737.918)
 
Jumlah  59.040.954.861 

  
26.884.474.093

 
b. Berdasarkan Mata Uang 

 
2014  2013 

Rupiah 46.115.328.910  15.201.859.741
Dolar Amerika Serikat 22.176.700.920  20.714.352.270
 
Jumlah 

 
 68.292.029.830 

  
35.916.212.011

Dikurangi penyisihan penurunan nilai  
 

(9.251.074.969) 
  

(9.031.737.918)
 
Jumlah  59.040.954.861 

  
26.884.474.093

 
c. Berdasarkan umur 

 
 
 

 Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Belum jatuh tempo 31.350.347.509  19.789.063.919
1 hari sampai 30 hari 24.455.361.238  4.490.910.242
31 hari sampai 60 hari 745.930.736  1.610.204.567
61 hari sampai 90 hari 1.299.999.118  484.967.251
91 hari sampai 120 hari 512.349.570  319.797.093
Lebih dari 120  hari 9.928.041.659  9.221.268.939
 
Jumlah piutang usaha 

 
 68.292.029.830 

  
35.916.212.011

Dikurangi penyisihan penurunan nilai  
 

(9.251.074.969) 
  

(9.031.737.918)
 
Jumlah  59.040.954.861 

  
26.884.474.093
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6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan) 
 

 Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Saldo awal tahun 9.031.737.918  7.106.850.758
Perubahan selama tahun berjalan 
 Penambahan penyisihan (Catatan 28) 

 
340.446.557 

  
1.924.887.160

 Pemulihan atas penyisihan penurunan nilai  (121.109.506)  -
 
Jumlah  

 
9.251.074.969 

  
9.031.737.918

 

 
Grup melakukan pembentukan penyisihan penurunan nilai berdasarkan pengalaman gagal bayar debitur 
dimasa yang lalu dan indikasi penurunan nilai lainnya yang dapat mengakibatkan gagal bayar debitur dimasa 
yang akan datang.  Faktor-faktor yang dinilai antara lain kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur, 
kemungkinan debitor mengalami pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan wanprestasi serta tunggakan 
pembayaran. Penyisihan atas penurunan nilai dibuat berdasarkan jumlah yang kemungkinan tidak dapat 
terpulihkan. 
 

Piutang usaha yang diturunkan nilainya terutama terkait dengan pelanggan yang secara tidak terduga 
mengalami situasi ekonomi yang sulit. Sebagian piutang ini diharapkan dapat dipulihkan. Piutang usaha lainnya 
pada tanggal 31 Desember 2014 tidak memiliki sejarah gagal bayar dan tidak memiliki indikasi penurunan nilai. 
 
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada tanggal 
31 Desember 2014 dan 2013 manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang 
adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang di kemudian hari. 
 

Piutang usaha, PSS, entitas anak dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk. (Catatan 15 dan 21). 
 

 

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - PIHAK KETIGA 

Rincian piutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Piutang sewa pembiayaan bruto 14.362.333.813  19.286.562.548
Dikurangi : 
 Pendapatan yang belum diakui 

 
(2.123.627.395) 

  
(3.674.257.383)

Bersih 12.238.706.418  15.612.305.165
Bagian yang akan diterima dalam satu tahun (3.763.987.668)  (3.373.598.747)
 
Jumlah  

 
8.474.718.750 

  
12.238.706.418

 



PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

35 
 

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - PIHAK KETIGA (Lanjutan) 

Piutang sewa pembiayaan yang akan diterima berdasarkan sisa waktu dari tanggal laporan posisi keuangan 
sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Jangka waktu   
 2 (dua) tahun 7.963.539.609  7.137.586.415
 3 (tiga) tahun 4.275.166.809  4.199.551.940
 Lebih dari 3 (tiga) tahun -  4.275.166.810
 
Jumlah  

 
12.238.706.418 

  
15.612.305.165

 
Berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh PSS, entitas anak dan PT Leighton Contractors Indonesia 
(“Contractor”), PSS ditunjuk sebagai kontraktor jasa pengelolaan dan pemeliharaan, termasuk jasa katering, 
dan sebagai sub-kontraktor pembangunan barak hunian sementara pada proyek Tambang Batubara Wahana 
milik PT Wahana Baratama Mining (Mine Owner) di Kalimantan Selatan. Atas jasa pembangunan barak 
sementara tersebut, PSS memperoleh pendapatan sewa barak sebesar AS$8.78 atas 200 penghuni per hari 
selama tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Tarip per penghuni tersebut akan menjadi AS$5.95 selama 
tahun keenam dan ketujuh (Catatan 35). Pada saat perjanjian berakhir, PSS akan menyerahkan kepemilikan 
fasilitas barak kepada Pemilik Tambang berdasarkan permintaan Kontraktor. PSS telah menentukan bahwa 
perjanjian tersebut mengandung sewa dan membukukan sewa tersebut sesuai dengan metode sewa 
pembiayaan.  
 
 

8.   PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA 
  
 Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 

Piutang karyawan 
 

185.431.091 
  

113.422.439
PT Taman Merah Bali 688.155.688  688.615.857
PT Kreasi Bersama Maju 297.170.290  -
Pendapatan bunga deposito 1.234.838.064  -
Lain-lain -  68.256.481

2.405.595.133  870.294.777
          Dikurangi penyisihan penurunan nilai (Catatan 28)  (27.030.720)  (27.030.720)

 
 

 
2.378.564.413 

  
843.264.057
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8.   PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA (Lanjutan) 
 

Pada 2 Januari 2011 Perusahaan dan PT Taman Merah Bali (TMB) melakukan perjanjian, dimana Perusahaan 
memberikan pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.167.742.197 kepada TMB untuk keperluan modal kerja. 
Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2014 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per 
tahun. Pada 1 Januari 2014, Perusahaan dan TMB memperbaharui perjanjian menjadi pinjaman tanpa bunga 
dan setiap saat Perusahaan dapat meminta TMB untuk melakukan pengembalian kembali. 

 
Piutang dari PT Kreasi Bersama Maju (“KBM”), merupakan pembayaran dimuka oleh BLM atas nama KBM, 
piutang ini tidak dikenakan bunga namun dapat ditarik kapan saja.   
 
Piutang kepada karyawan merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada karyawan. Pinjaman ini dilunasi 
karyawan melalui pemotongan gaji setiap bulan. 
 
Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup 
kemungkinan tidak tertagihnya piutang di kemudian hari. 
 
 

9. PERSEDIAAN  

 Rincian persediaan adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Katering dan villa    
 Barang konsumsi 8.159.646.136  4.669.939.211
 Bukan barang konsumsi 804.609.649  862.553.334
Pembangunan perumahan   
 Tanah sedang dikembangkan 21.933.930.275  -
 Bangunan dalam konstruksi 25.003.910.498  -
 
Jumlah persediaan 

 
55.902.096.558 

  
5.532.492.545

Dikurangi penyisihan penurunan nilai persediaan  (688.708.389)  (688.708.389)
 
Jumlah - bersih 

 
55.213.388.169 

  
4.843.784.156

 
Mutasi penyisihan persediaan usang dan tidak lancar adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Saldo awal tahun 688.708.389  127.406.221
Perubahan selama tahun berjalan  
 Penambahan penyisihan 

 
- 

  
561.302.168

 
Jumlah  

 
688.708.389 

  
688.708.389

 

Grup melakukan pembentukan cadangan penurunan nilai atas persediaan usang (obsolete) dan tidak lancar (slow 
moving). Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, 
manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan adalah 
cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat persediaan usang dan tidak lancar. 

 

 Persediaan PSS, diasuransikan terhadap setiap risiko kebakaran atau pencurian dengan nilai pertanggungan 
sebesar Rp3.440.000.000 dan Rp525.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.  

 

 Manajemen PSS berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup 
kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan. 
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9. PERSEDIAAN (Lanjutan) 

 Persediaan milik Perusahaan dan BLM tidak diasuransikan terhadap setiap risiko kerugian yang mungkin 
timbul.  

  
 Persediaan milik PSS dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia 

Tbk. (Catatan 15 dan 21). 
 

Pada tanggal 31 December 2014 Tanah sedang dikembangkan merupakan nilai tercatat atas proyek 
pembangunan Springhill Villas & Resort di Jimbaran Hijau, Bali seluas 53.150 Hektar. 

  
Pada tanggal 31 Desember 2014, persediaan tanah sebesar 7.115,45 hektar atau dengan harga perolehan 
sebesar Rp2.854.369.883 telah terjual namun belum memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai pendapatan. 

 

 
10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 
 
 Rincian biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Sewa tanah dan bangunan (Catatan 14) 2.532.933.330  2.933.325
Asuransi 235.272.540  122.445.880
Sewa kantor 315.330.257  96.675.085
Lain-lain 314.485.400  -

Jumlah 
 

3.398.021.527 
  

222.054.290
 
 
11. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL 
  
             31 Desember 2014  

Nama Perusahaan  
Persentase 

Kepemilikan  
Saldo Pada Awal 

Tahun 
 

Penambahan 
 

Pengurangan 

Cadangan 
Penurunan 

Nilai  
Saldo Pada 

Akhir Tahun 

PT Patra Mitra Bandara 
 

19% 
 

190.000.000 - - - 
 

190.000.000 

 
             31 Desember 2013  

Nama Perusahaan  
Persentase 

Kepemilikan  
Saldo Pada Awal 

Tahun 
 

Penambahan 
 

Pengurangan 

Cadangan 
Penurunan 

Nilai  
Saldo Pada 

Akhir Tahun 

PT Patra Mitra Bandara 
 

19% 
 

- 300.000.000 110.000.000 - 
 

190.000.000 

 
 Pada tanggal 25 Oktober 2013, PSS melakukan investasi dalam bentuk saham pada PT Mitra Bandara (PMB) 

sebanyak 300 saham yang setara dengan 30% kepemilikan, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, atau 
sejumlah Rp300.000.000. Berdasarkan Akta Notaris No.66 tanggal 31 Desember 2013 dari Yurisa 
Martanti, S.H., MH, notaris di Jakarta, PSS mengalihkan sebagian saham atas PMB kepada Ir. Pratomo Danar 
Riyadi sebanyak 110 saham atau sebesar Rp110.000.000, sehingga kepemilikan saham PSS di PMB menjadi 
190 saham yang setara dengan 19% kepemilikan. Karena investasi dilakukan pada PMB yang sahamnya tidak 
diperdagangkan di bursa, maka nilai perolehannya dianggap sebagai nilai wajarnya. 

  
 Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penyertaan saham pada investasi, 

sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk penyertaan saham yang tidak dapat dipulihkan pada tanggal 
31 Desember 2014 dan 2013. 

 
 Aset keuangan tersedia untuk dijual tersebut tidak digunakan sebagai jaminan baik kepada pihak ketiga 

maupun pihak berelasi.  
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12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI  
 

       31 Desember 2014 

Nama Entitas Asosiasi  
Bidang 
Usaha  

Persentase 
Kepemilikan 

Saldo Pada 
Awal Tahun 

 
Penambahan 

Bagian atas 
Hasil Bersih 

Entitas Asosiasi  
Saldo Pada 

Akhir Tahun 
PT Papua Supplies and 
 Services 

  
Jasa katering 

 
30% 442.230.147 - (11.853.155) 

 
430.376.992 

PT Patra CRI  Jasa katering  50% - - (141.271.574)  (141.271.574)
   (153.124.730)  289.105.417

 
       31 Desember 2013 

Nama Entitas Asosiasi  
Bidang 
Usaha  

Persentase 
Kepemilikan 

Saldo Pada 
Awal Tahun 

 
Penambahan 

Bagian atas 
Hasil Bersih 

Entitas Asosiasi  
Saldo Pada 

Akhir Tahun 
PT Papua Supplies and 
 Services 

  
Jasa katering 

 
30% 665.169.500 - (222.939.353) 

 
442.230.147 

 
 Aset, liabilitas dan hasil usaha dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Jumlah aset 3.402.613.642  2.911.908.878
 
Jumlah liabilitas 

 
2.253.238.549 

  
1.437.808.388

 
Pendapatan bersih 

 
267.173.000 

  
34.250.000

 
Laba tahun berjalan 

 
(322.053.668) 

  
(743.131.178)

 
PT Papua Supplies And Services (“Papua SS”) 
 
Berdasarkan akta No. 18 tanggal 22 Nopember 2012 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, notaris di Jakarta, 
mengenai Keputusan para Pemegang Saham PT Papua Supplies and Services (Papua SS), Entitas Anak 
melakukan investasi dalam bentuk saham pada Papua SS sebanyak 825 saham atau 30% kepemilikan, yaitu 
sebesar Rp 825.000.000. 
 
PT Patra CRI (“PCRI”) 
 
Pada tanggal 19 November 2013, PSS dan PT Cultureroyale Indonesia (“Cultureroyale”) mendirikan PT Patra 
CRI (“PCRI”) berdasarkan Akta No.55 dari Ilmiawan Dekrit S. S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-06414 .AH.01.01. Tahun 2014 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
disetujui bahwa 50% saham PCRI dimiliki oleh PSS. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, PSS dan 
Cultureroyale belum melakukan pembayaran atas penyertaan tersebut. 
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13. ASET TETAP 
 

 Akun ini terdiri dari: 
 

 
1 Januari 2014 

 

Penambahan Pengurangan 
 

Reklasifikasi 
 31 Desember 

2014 
    

Nilai tercatat     
Bangunan dan prasarana 11.139.362.912  - - -  11.139.362.912 
Taman dan infrastruktur 7.866.100  - - -  7.866.100 
Peralatan kantor 1.734.717.534  215.627.545 14.029.810 -  1.936.315.269 
Perabot kantor 7.312.616.886  1.293.655.556 - -  8.606.272.442 
Kendaraan 4.458.394.371  1.331.750.000 200.000.000 -  5.590.144.371 
Jumlah 24.652.957.803  2.841.033.101 214.029.810 -  27.279.961.094 

    
Akumulasi penyusutan     
Bangunan dan prasarana 3.839.465.528  422.796.872 - -  4.262.262.397 
Taman dan infrastruktur 7.866.100  - - -  7.866.100 
Peralatan kantor 1.662.944.251  109.173.757 14.029.810 -  1.758.088.198 
Perabot kantor 6.214.150.345  522.244.589 - -  6.736.394.936 
Kendaraan 2.806.253.996  787.689.738 119.999.997 -  3.473.943.738 
Jumlah 14.530.680.220  1.841.904.956 134.029.807 -  16.238.555.369 
 
Nilai Tercatat 10.122.277.583 

    
11.041.405.725 

 
 

 
 

1 Januari 2013 

 

Penambahan Pengurangan 
 

Reklasifikasi 
 31 Desember 

2013 
    

Nilai tercatat     
Bangunan dan prasarana 11.139.362.912  - - -  11.139.362.912 
Taman dan infrastruktur 7.866.100  - - -  7.866.100 
Peralatan kantor 1.629.889.534  104.828.000 - -  1.734.717.534 
Perabot kantor 8.640.705.710  392.243.822 1.720.332.646 -  7.312.616.886 
Kendaraan 5.109.166.587  404.500.000 1.055.272.216 -  4.458.394.371 
Jumlah 26.526.990.843  901.571.822 2.775.604.862 -  24.652.957.803 

    
Akumulasi penyusutan     
Bangunan dan prasarana 3.416.468.652  422.996.876 - -  3.839.465.528 
Taman dan infrastruktur 7.866.100  - - -  7.866.100 
Peralatan kantor 1.535.742.399  127.201.852 - -  1.662.944.251 
Perabot kantor 7.261.735.638  598.608.327 1.646.193.620 -  6.214.150.345 
Kendaraan 3.178.488.521  671.279.350 1.043.513.875 -  2.806.253.996 
Jumlah 15.400.301.310  1.820.086.405 2.689.707.495 -  14.530.680.220 
 
Nilai Tercatat 11.126.689.533 

   
10.122.277.583 

 

 Seluruh aset tetap digunakan untuk menunjang aktivitas operasi dan merupakan aset tetap pemilikan langsung.  
 
 Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Harga jual 81.818.176 627.554.321
Nilai tercatat 80.000.000 85.897.367
 
Laba penjualan aset tetap (Catatan 29) 

 
1.818.176 

 
541.656.954

 
 Beban penyusutan untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai 

berikut: 
2014  2013 

Beban pokok pendapatan 942.987.391  943.273.759
Beban umum dan administrasi 898.917.565  876.812.646
 
Jumlah  1.841.904.956 

 
1.820.086.405
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13. ASET TETAP (Lanjutan) 
 
 

 Nilai wajar bangunan dan prasarana yang dimiliki oleh PSS pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan 
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah sebesar Rp1.293.270.000. 

 

 Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap diluar bangunan dan prasarana dengan nilai 
tercatatnya. 

  

 Aset tetap berupa bangunan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank yang diperoleh 
PSS dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Catatan 15 dan 21). 

 
 Aset tetap tertentu diasuransikan oleh PSS dengan nilai pertanggungan sebesar Rp8.848.724.800 dan 

Rp38.732.389.600 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Menurut pendapat manajemen, 
asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat pencurian, kerusakan dan lainnya. 

 
 Manajemen tidak melihat indikasi terjadinya suatu peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan 

menurunnya nilai aset Perusahaan dan Entitas Anak, sehingga Perusahaan dan Entitas Anak tidak melakukan 
penyisihan penurunan nilai untuk aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. 

 
 
14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 
 
 Akun ini terdiri dari: 

2014  2013 
Deposito marjin – pihak ketiga   
 Rupiah   
   PT Bank Danamon Indonesia Tbk.  1.091.933.664  1.131.697.724
 Dolar Amerika Serikat    
   PT Bank Danamon Indonesia Tbk.  5.940.113.435  337.574.964
Deposito berjangka-Rupiah – pihak ketiga   
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 616.315.400  105.564.601
Jaminan – pihak ketiga   
 Sewa kantor 65.858.400  65.820.600
 Lain-lain 198.810.000  180.077.500
Hak sewa tanah dan bangunan  24.533.055.579  51.822.242
 
Jumlah 

 
32.446.086.478 

  
1.872.557.632

 
 Rincian sewa tanah dan bangunan dibayar dimuka adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Sewa tanah dan bangunan dibayar dimuka   
 I Gusti Putu Adi 5.930.833.333  -
 PT Jimbaran Hijau 20.983.333.336  -
 I Nengah Nadra 51.822.240  54.755.567
 
Jumlah 

 
26.965.988.909 

  
54.755.567

Dikurangi bagian sewa dibayar dimuka yang akan terealisasi  
 dalam waktu satu tahun (Catatan 10) 

 
2.532.933.330 

  
2.933.325

 
Bagian sewa dibayar dimuka yang akan terealisasi lebih dari  
    satu tahun 

 
 

24.433.055.579 

  
 

51.822.242
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14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (Lanjutan) 
 
 Deposito marjin timbul sehubungan dengan jaminan sebesar 30% atas setiap pinjaman PSS yang berasal dari 

fasilitas Open Account Financing (OAF) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Catatan 15 dan 21). 
 
 Pada tanggal 2 Pebruari 2011 dan 25 Juni 2011, PSS menempatkan deposito berjangka sebesar Rp36.000.000 

dan Rp142.000.000 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) sebagai jaminan untuk penerbitan 
fasilitas bank garansi (back to back) sebesar Rp178.000.000 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011 hingga 31 Juli 
2012 bagi pengadaan jasa kepada konsumen Salamander Energy (North Sumatra) Pte. Ltd. Pada tanggal 
21 Mei 2013, PSS menambah penempatan deposito sebesar Rp66.171.220 namun pada tanggal 31 Desember 
2013, deposito berjangka sebesar Rp142.000.000 telah dicairkan, sehingga jumlah saldo deposito berjangka 
pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp105.564.601. 

 
 Pada tanggal 1 Oktober 2014 dan 2 Oktober 2014, PSS menempatkan deposito berjangka masing-masing 

sebesar Rp147.420.000 dan Rp468.895.400 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai jaminan 
atas penerbitan bank garansi (back to back) efektif sampai dengan 31 Desember 2016. Bank garansi BRI sebesar 
Rp147.420.000 dan Rp468.895.400 adalah permintaan dari pelanggan PSS masing-masing oleh PT Pertamina 
Hulu Energi Offshore North West Java and JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd. 

 
 Suku bunga tahunan deposito adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 5-6% 5-6%

 
 Pada tanggal 16 Februari 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan I Nengah Nadra 

untuk hak sewa tanah seluas 28 m2 di Jalan Hotel Puri Ratih Kerobokan, Kuta, Bali sebagai lahan parkir 
selama 22 tahun 6 bulan dengan biaya Rp66.000.000. 
 
Pada tanggal 24 April 2014, Perusahaan dan I Gusti Putu Adi menandatangani perjanjian sewa tanah dan 
bangunan milik I Gusti Putu Adi selama 5 tahun sejak Juli 2014. 
 
Pada tanggal 24 Nopember 2014 kedua belah pihak setuju untuk mengubah perjanjian sewa tanah dan 
bangunan tersebut untuk memulai periode sewa menjadi sejak Desember 2014, dengan harga sebesar 
Rp6.500.000.000. Perubahan ini dinotariskan pada tanggal 28 Nopember 2014, dengan akta notaries No. 45. 
 
Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 11 Pebruari 2014, Perusahaan dan PT Jimbaran Hijau (JH) 
menyepakati, bahwa Perusahaan akan menyewa lahan seluas 22.000 M2 milik JH yang akan digunakan oleh 
Perusahaan untuk pembangunan beach club (secara bertahap) yang terdiri dari café resto, Spa dan fitness, 
retail, dining resto dan fasilitas public yang akan dikelola sendiri atau secara bersama-sama dengan pihak 
lainnya untuk tujuan komersial dalam jangka waktu 20 tahun efektif terhitung sejak saat diserahkannya obyek 
sewa oleh JH kepada Perusahaan, yaitu sejak tanggal penandatangan perjanjian ini sampai tanggal 10 Pebruari 
2034 dengan harga sewa sebesar Rp22.000.000.000 termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Harga sewa adalah 
tetap dan tidak dapat diubah. Perusahaan melakukan pembayaran atas transaksi tersebut pada tanggal 5 Maret 
2014. 
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15. UTANG BANK JANGKA PENDEK 
 
 Akun ini terdiri dari: 
 

2014  2013 
Jenis Fasilitas   
 Open Account Financing (OAF)   
   Rupiah -  1.197.629.195
   Dolar Amerika Serikat  13.044.768.910  1.085.674.230

13.044.768.910  2.283.303.425
  
 Kredit Rekening Koran –Rupiah 

 
267.677.628 

  
849.501.687

 
 Jumlah 

 
13.312.446.538 

  
3.132.805.112

 
PSS memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank) berdasarkan Perjanjian 
Fasilitas Kredit (Perjanjian Kredit)  No. B002/COM 11/0910 tanggal 1 September 2010 untuk pinjaman 
jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 21). Perjanjian Kredit telah dikukuhkan dengan akta No. 18 
tanggal 15 September 2010 dari Rr. Y. Tutiek Setia Murni S.H., MH, Notaris di Jakarta. Pada tanggal 
17 September 2013 Perjanjian tersebut diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit 
No.17. Perubahan terakhir atas Perjanjian Kredit telah disetujui oleh Bank pada tanggal 30 September 2014 
sehubungan dengan peningkatan fasilitas kredit dan tanggal berakhirnya atas fasilitas pinjaman jangka pendek. 
Fasilitas pinjaman jangka pendek digunakan untuk keperluan modal kerja PSS. 
 

a) Jenis Fasilitas  :  Omnibus Trade Line 
 Jumlah fasilitas :  Rp 19.000.000.000 (sembilan belas milyar) 
 Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan 

13 September 2014 diubah menjadi 13 September 2015. 
 Yang terdiri dari: 
 

 a. OAF Buyer   
Plafond :  Rp 15.000.000.000 maksimum pencairan 100% dari nilai invoice 

supplier (“Uncommited/Revolving”). Uncommited berarti Fasilitas Kredit 
yang disediakan oleh bank kepada debitur, yang dapat dibatalkan 
sewaktu-waktu oleh bank, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva 
Bank Umum berikut perubahanya, jika ada. Untuk fasilitas kredit 
Uncommited, bank dan debitur sepakat dan mengikat diri bahwa sisa 
jumlah fasilitas kredit yang disediakan berdasarkan perjanjian ini yang 
belum digunakan atau ditarik oleh debitur dapat dibatalkan sewaktu-
waktu tanpa syarat oleh bank atau dibatalkan secara otomatis oleh 
bank apabila kondisi debitur menurun menjadi kurang lancar atau 
diragukan atau macet sesuai ketentuan bank Indonesia. Revolving  
berarti debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran 
kembali atas Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu 
perjanjian ini. 

 Tenor maksimal :  2  bulan dan tidak diperpanjang 
 Tujuan penggunaan :  Modal kerja 
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15. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) 
 

Bunga  :  11% di ubah menjadi 12.5% per tahun untuk Rupiah dan 6,25% per 
tahun untuk Dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga direviu oleh 
Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar. 

 
b. OAF Seller 

Plafond :  Rp 19.000.000.000 maksimum pencairan 80% dari nilai invoice 
(“Uncommited/Revolving”). 

Tujuan penggunaan : Modal kerja 
Bunga  : 11% per tahun untuk Rupiah dan 6,25% di ubah menjadi 12.5% 

pertahun untuk Dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga direviu 
oleh  Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar. 

 Bank Garansi 
Jumlah :  Rp10.000.000.000 di ubah menjadi Rp15.000.000.000 
Tenor maksimal :  12 bulan 
Tujuan penggunaan :  Modal kerja  
Komisi penerbitan :  1 %  per tahun equivalent Rp 250.000. 

 
b) Jenis Fasilitas :  Kredit Rekening Koran (“Uncommitted/Revolving”). 

  Pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debitur akan dilaksanakan 
melalui rekening Koran dan pembayaran kembali yang menimbulkan 
rekening bersaldo kredit atau nihil, tidak mengakibatkan 
berakhirnya/gugurnya perjanjian ini. 

Jumlah fasilitas :  Rp 1.000.000.000 (satu milyar) 
Jangka waktu :  12 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2013  sampai dengan 

13 September 2014 di ubah manjadi 13 September 2015. 
Tujuan penggunaaan :  Modal kerja 
Bunga  :  11% di ubah menjadi 12.5% per tahun. Tingkat suku bunga direviu 

oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar. 

Perjanjian Kredit yang terdiri dari fasilitas jangka pendek dan jangka panjang dijamin sebagai berikut: 

Jaminan   :-1 (satu) bidang hak atas tanah dan bangunan dengan Hak Guna  
Bangunan No. 638/Kelurahan Damai di Jalan Jenderal Sudirman No. 
645, Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kecamatan 
Balikpapan Timur, Kelurahan Damai yang terdaftar atas nama 
PT Patra Supplies and Services; 

                 - Jaminan fidusia berupa Piutang dan persediaan dengan total nilai 
penjaminan Rp 25.000.000.000; 

                   - Jaminan fidusia atas 3 (tiga) unit Vehicles dengan nilai penjaminan 
sebesar Rp689.000.000   

                     - Margin Deposits sebesar 30% dari setiap pencairan Omnibus Line; 
                 - Jaminan pribadi dari Bapak Agung Prianta 
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15. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) 
 

  

 Atas fasilitas pinjaman ini, tanpa persetujuan dari Bank, PSS dilarang menjual atau mengalihkan hak atau 
menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset PSS kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha, menjaminkan/mengagunkan dengan cara apapun kepada orang/pihak lain, mengadakan 
perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PSS untuk membayar kepada pihak ketiga, menjamin langsung 
maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari 
pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha, mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha 
seperti yang sedang dijalankan saat ini, merubah susunan pengurus, susunan Pemegang Saham dan nilai 
saham, mengumumkan  dan membagikan deviden saham, melakukan merger (penggabungan), konsolidasi 
(peleburan) atau akuisisi (peleburan), membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang 
berupa apapun juga sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para Pemegang Saham baik 
berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.  

 
 Berdasarkan Surat dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk tanggal 25 Mei 2011, PSS memperoleh 

pengesampingan (waiver) bahwa PSS cukup menginformasikan secara tertulis kepada Bank setiap rencana 
pembagian deviden, persetujuan mengenai perubahan pemegang saham dan susunan pengurus. 

 
 
16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA 
 
 

a. Berdasarkan segmen: 
 

2014  2013 
Pemasok    
 Villa 155.791.520  185.249.615
 Katering dan akomodasi 26.992.930.119  12.327.476.274
 
Jumlah 

 
27.148.721.639 

  
12.512.725.889

 
 

b. Berdasarkan mata uang 
 

2014  2013 
Rupiah 26.762.720.879  12.286.242.080
Dolar AS 386.000.760  226.483.809
 
Jumlah 

 
27.148.721.639 

  
12.512.725.889

 
 

c. Berdasarkan umur  
 

2014  2013 
Sampai dengan 30 hari 10.694.362.202  5.016.419.742
31 hari sampai 60 hari 4.895.263.652  3.443.754.858
61 hari sampai 90 hari 6.455.887.211  1.688.660.867
Lebih dari 90 hari 5.103.208.574  2.363.890.422
 
Jumlah  

 
27.148.721.639 

 
12.512.725.889

 
Atas utang usaha ini, Perusahaan dan Entitas Anak tidak dikenakan bunga dan tidak ada aset yang 
dijadikan jaminan. 
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17. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA 
 

2014  2013 
Deliawati Triana Ramadani 1.500.000.000  750.000.000
Jasa Profesional -  556.893.677
Ratna Astiti 190.000.000  190.000.000
PT Nuansa Hijau Lestari 4.149.000.004  -
 
Jumlah  

 
5.839.000.004 

  
1.496.893.677

 
 PT Patra Supplies and Services (“PSS”) 
 

Berdasarkan Surat Sanggup tanggal 19 April 2013 dan 8 Oktober 2013 PSS memperoleh pinjaman jangka 
pendek dari Ibu Deliawati Triana Ramadani masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp250.000.000 untuk 
keperluan modal kerja, dengan tingkat bunga sebesar 13,529 % per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 
18 April 2014. Pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 18 April 
2015 dengan tingkat suku bunga sebesar 14,12%. 
 
Berdasarkan Surat Sanggup tanggal 21 Juni 2014 dan 12 Agustus 2014, PSS memperoleh pinjaman jangka 
pendek dari Ibu Deliawati Triana Ramadani masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp250.000.000 untuk 
tujuan modal kerja dengan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 13,529% dan 14,12% per tahun. 
Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 20 September 2014 dan telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir 
akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2015 dengan tingkat suku bunga sebesar 14,12% per tahun. Tidak 
ada perpanjangan setelah tanggal jatuh tempo. 
 
Berdasarkan Perjanjian Utang tanggal 25 Oktober 2013, PSS memperoleh pinjaman jangka pendek dari Ibu 
Ratna Astiti sebesar Rp300.000.000 sehubungan dengan penyertaan saham pada PT Patra Mitra Bandara 
(Catatan 11). Pada tanggal 31 Desember 2013 PSS telah melakukan pembayaran sebesar Rp110.000.000, 
sehingga saldo utang kepada Ibu Ratna Astiti sebesar Rp190.000.000. 
 
Pada Desember 2014, Perusahaan dan Ibu Ratna Astiti memperbaharui perjanjian menjadi pinjaman tanpa 
bunga, tetapi dapat ditarik kapan saja. 
 

 PT Bhumi Lestari Makmur (“BLM”) 
 
 BLM memperoleh pinjaman dari PT Nuansa Hijau Lestari (NHL), selaku pemegang saham BLM, untuk 

kepentingan modal kerja. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan akan dibayar setiap saat ketika NHL 
meminta untuk untuk dilakukan pembayaran. 

 
 Perusahaan 
 

Utang lain-lain pihak ketiga jasa profesional merupakan utang sehubungan dengan rencana Perusahaan 
melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 
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18. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 
 

 Akun ini terdiri dari: 
 

2014  2013 
Kontraktor 9.159.594.184  -
Tunjangan bonus dan cuti 4.522.371.038  1.812.703.604
Bunga 1.843.613.288  1.506.530.152
Jasa profesional 455.300.000  1.381.300.000
Jamsostek 194.322.436  124.461.450
Lain-lain 1.822.953.938  1.463.735.510
 
Jumlah  

 
17.998.154.884 

  
6.288.730.716

 
Biaya masih harus dibayar atas kontraktor merupakan biaya atas proyek jasa pemeliharan di PSS dan proyek 
dalam pembangunan di BLM. 

 
 
19. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 
 

 Akun ini merupakan nilai pendapatan diterima di muka Perusahaan dengan rincian sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Graham James Bristow 1.013.183.678  1.070.533.698
PT Karya Bintang Bali 856.569.674  -

1.869.753.352  1.070.533.698
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo  
 dalam waktu satu tahun (913.919.694) 

 
(57.350.020)

 
Jumlah  955.833.658 

 
1.013.183.678

 
 Berdasarkan akta Notaris Evi Susanti Panjaitan, S.H., No. 65 tanggal 29 Juli 2010, Perusahaan menyewakan 

Villa No. 10, Villas Bali Island, Jalan Raya Petitenget No. 469, Kerobokan, Kuta, Bali kepada Graham James 
Bristow, Direktur Perusahaan, sebesar Rp1.266.479.600 untuk jangka waktu 22 tahun 1 bulan terhitung sejak 
tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2032. 

 
 Berdasarkan perjanjian sewa tanggal 1 Desember 2014, Perusahaan menyewakan tanah dan bangunan kepada 

PT Karya Bintang Bali (KBB) sebesar Rp9.735.625.000 untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak Desember 
2014. Atas sewa tersebut KBB telah membayar sebesar Rp1.035.056.133.  

 
20. UANG MUKA PELANGGAN 
 
 Akun ini terdiri dari: 
 

2014  2013 
Penjualan perumahan 31.668.547.887  -
Jaminan penghuni vila 96.048.243  136.770.431
Lain-lain 126.771.240  126.771.240
 
Jumlah 

 
31.891.367.370 

  
263.541.671

 
Uang muka penjualan perumahan merupakan uang muka penjualan perumahan yang belum memenuhi kriteria 
pengakuan pendapatan. 
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21. UTANG BANK JANGKA PANJANG 
 
 Akun ini merupakan pinjaman jangka panjang PSS dengan rincian sebagai berikut: 
 

2014  2013 
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 853.174.510  5.983.366.190
PT Bank Panin Tbk. 54.598.432  203.007.138
Jumlah 907.772.942  6.186.373.328
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun 

 
(907.772.942) 

  
(5.295.831.039)

Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 
 

- 
  

890.542.289
 
 Pinjaman PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 
 
 Saldo pinjaman PSS kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 

$AS 68.646 dan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp5.983.366.190 terdiri dari $AS480.931 dan 
Rp121.298.231. 

 
 PSS memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank) berdasarkan Perjanjian 

Fasilitas Kredit (Perjanjian Kredit) No. B002/COM 11/0910 tanggal 1 September 2010 untuk pinjaman jangka 
pendek dan jangka panjang (Catatan 15). Perjanjian Kredit telah dikukuhkan dengan akta No. 18 tanggal 
15 September 2010 dari Rr. Y. Tutiek Setia Murni S.H., MH, Notaris di Jakarta. Pada tanggal 17 September 
2013  telah diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.17. Perubahan terakhir 
atas Perjanjian Kredit telah disetujui oleh Bank pada tanggal 30 September 2014 sehubungan dengan 
peningkatan fasilitas kredit dan tanggal berakhirnya atas fasilitas pinjaman jangka pendek. Fasilitas pinjaman 
jangka pendek digunakan untuk keperluan modal kerja PSS. 

 

 Fasilitas pinjaman ini telah dijamin bersama dengan fasilitas pinjaman jangka pendek (Catatan 15)  
 

a. Kredit Angsuran Berjangka 1 
 

Jangka waktu  : 53 bulan (15 September 2010 - 15 Februari 2015), termasuk 5 bulan grace 
period. 

Jenis fasilitas : Non revolving, yaitu tidak dapat dilakukan penarikan kembali atas pembayaran 
fasilitas kredit yang telah dibayar dari waktu ke waktu selama jangka waktu 
perjanjian. 

Jumlah fasilitas kredit  :  Rp15.000.000.000. 
 Bunga                :  11 % per tahun pada 2013 dan diubah menjadi  12, 5% per tahun untuk 2014.  
    Tingkat suku bunga akan ditelaah oleh Bank setiap saat sesuai dengan kondisi 

pasar. 
 

b. Kredit Angsuran Berjangka 2 
 

Jangka waktu : 48 bulan (15 September 2010 - 15 September 2014) 
Jenis fasilitas :  Non revolving. 
Jumlah fasilitas kredit  : Rp3.000.000.000. 
Bunga  :  11 % per tahun pada 2013 dan diubah menjadi 12,5% per tahun untuk 2014.. 

Tingkat suku bunga akan ditelaaholeh Bank setiap saat sesuai dengan kondisi 
pasar. 
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21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) 
 

 Pinjaman PT Bank Panin Tbk. 
 
 PSS memperoleh Perjanjian Fasilitas Pinjaman Kendaraan No. 122124/VII/ KPMCIR tanggal 18 Juni 2012 

dan No. 569/PK-JAE/KPM/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 dengan PT Bank Panin Tbk. (Bank Panin) 
jumlah maksimal masing-masing sebesar Rp290.400.000 dan Rp227.600.000. Pinjaman tersebut memiliki 
tingkat bunga masing-masing sebesar 4,6% dan 5,1% per tahun dan akan jatuh tempo masing-masing pada 
tanggal 18 Juli 2015 dan 1 Juli 2014. 

 
 
22. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN 
 
 Entitas Anak terikat dengan beberapa perjanjian pembiayaan konsumen selama 36 bulan yang tidak dapat 

dibatalkan untuk perolehan kendaraan dengan menggunakan mata uang Rupiah. 
 

2014  2013 
PT Astra Sedaya Finance 690.458.676  38.494.237
PT BII Finance Center 240.484.991  250.843.618
PT Dipo Star Finance 10.534.186  50.537.261
PT Staco Estetika Sedaya Finance -  50.913.340
PT Astra Auto Finance -  14.494.030

941.477.853  405.282.486
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu 
 tahun 

 
914.539.520 

  
(245.616.897)

Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 
 

26.938.333 
  

159.665.589
 

Utang pembiayaan konsumen dijamin dengan aset tetap yang yang dibiayai dan ditambah syarat bahwa Entitas 
Anak tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan hak atas aset tetap tersebut ke pihak -pihak lain 
sebelum kewajibannya dilunasi. 

 
 Pembayaran minimum utang pembiayaan konsumen di masa mendatang adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Pembayaran minimum utang pembiayaan konsumen di masa 
 mendatang 

 
1.081.197.456 

  
441.275.600

Dikurangi beban bunga (139.719.603)  (35.993.114)

Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen - Bersih 
 

941.477.853 
  

405.282.486
 

2014  2013 
Jatuh tempo dalam tahun:   
 2014 -  235.082.639
 2015 388.702.731  109.044.299
 2016 358.585.985  61.155.548
 2017 194.189.137  -
 
Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen 

 
941.477.853 

  
405.282.486
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23. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI 
 
 Rincian proporsi kepentingan non-pengendali atas aset bersih dan laba bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi 

pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 
                    2014 

 
Entitas Anak 

  
Saldo Awal 

  
 

Penambahan 

  
Penerimaan 

Deviden 

  
Saldo Laba 

  
Saldo Akhir 

PSS  14.089.031.393  - (628.000.000) 5.490.339.475  18.951.370.868
BLM  -  20.335.616.478 - (1.377.784.627)  18.957.831.851
  14.089.031.393  20.335.616.478 (628.000.000) 4.112.554.849  37.909.202.719

 
      
                     2013 

 
Entitas Anak 

  
Saldo Awal 

  
Modal Saham 

  
Penerimaan 

Deviden 

  
Saldo Laba 

  
Saldo Akhir 

PSS  12.290.425.501  - (294.502.788) 2.093.108.680  14.089.031.393

 
 
24. MODAL SAHAM  
 

 Sebagai akibat dari penggabungan usaha antara Perusahaan dan PT Gama Wahyu Abadi (GWA), persentase 
kepemilikan para pemegang saham Perusahaan dan GWA terdilusi secara proporsional sesuai dengan besarnya 
kepemilikan masing-masing Pemegang saham berdasarkan faktor konversi, yaitu setiap 1 (satu) saham GWA 
ditukar dengan 4.765 saham baru Perusahaan dengan nilai nominal Rp56,125 (Catatan 1e). 

 
 Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 11 Desember 2013 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, Notaris di 

Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-
66908.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, Perusahaan telah melakukan penambahan modal 
dasarnya dari 1.000.000.000 (satu milyar) saham menjadi 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta) 
saham dan penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas 
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT I) sebanyak-banyaknya 363.250.000 saham dengan nilai 
nominal Rp56,125 (lima puluh enam koma seratus dua puluh lima Rupiah) dengan harga pelaksanaan sebesar 
Rp300 (tiga ratus Rupiah) setiap saham, sehingga menjadi sebanyak-banyaknya Rp108.975.000.000 (seratus 
delapan milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, 
jumlah saham yang telah dipesan sehubungan dengan PUT I sebanyak 272.500 (dua ratus tujuh puluh dua ribu 
lima ratus) saham, sehingga pada tanggal 31 Desember 2013 jumlah saham yang ditempatkan dan disetor 
penuh Perusahaan adalah sebanyak 726.772.500 (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua 
ribu lima ratus) saham.  

 
 Pada tanggal 10 Pebruari 2014 (tanggal penjatahan pemesanan saham hasil pelaksanaan) saham yang 

ditawarkan dalam PUT I seluruhnya telah diambil oleh para pemegang saham sehingga jumlah saham 
Perusahaan setelah PUT I menjadi 1.089.750.000 (satu milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima 
puluh ribu) saham atau setara dengan Rp61.162.218.750 (enam puluh satu milyar seratus enam puluh dua juta 
dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). 
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24. MODAL SAHAM (Lanjutan) 
 
 Rincian pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya adalah sebagai berikut: 

 

      31 Desember 2014 
         

 Pemegang Saham      Persentase  
    Saham  Kepemilikan    Jumlah Nominal 
         

Ir. Frans Bambang Siswanto   493.361.735  45,27%   27.689.927.377 
PT Asabri (Persero)   182.856.242  16,78    10.262.806.582 
PT Anugerah Griya Persada   133.133.500  12,22    7.472.117.688 
Island Regency Group   62.187.000  5,71    3.490.245.375 
Trust Indonesia   43.257.200  3,97    2.427.810.350 
PT Strategic Management Services  41.114.400  3,77    2.307.545.700 
Graham James Bristow   37.038.000  3,40    2.078.757.750 
Masyarakat   96.801.923  8,88    5.433.007.928 
          

Total    1.089.750.000  100,00%    61.162.218.750     
   

        

 
 
      31 Desember 2013 
         

 Pemegang Saham      Persentase  
    Saham  Kepemilikan    Jumlah Nominal 
         

Ir. Frans Bambang Siswanto   476.495.235  65,56%   26.743.295.064 
Island Regency Group Ltd.   62.187.000  8,56    3.490.245.375 
Graham James Bristow   37.500.000  5,16    2.104.687.500 
Titien Femyanti   23.750.000  3,27    1.332.968.750 
PT Strategic Management Services  19.549.000  2,69    1.097.187.625 
Standart Chartered Bank SG PVB  18.000.000  2,48    1.010.250.000 
Francis Street Pty. Ltd.   16.500.000  2,27    926.062.500 
Masyarakat   72.791.265  10,02    4.085.409.748 
          

Total    726.772.500  100,00%    40.790.106.562     
   

        

 
  

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR 
 

 Akun ini terdiri dari: 
 

2014  2013 
Agio saham 88.587.593.751  66.455.938
Biaya emisi efek ekuitas (Catatan 32c) (7.064.974.029)  (3.960.505.977)
Selisih kurs setoran modal (2.272.200.000)  (2.272.200.000)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (21.639.894.267)  (21.639.894.267)
 
Tambahan modal disetor - neto 

 
57.610.525.455 

  
(27.806.144.306)

  

 Biaya emisi saham merupakan biaya sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran 
Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(HMETD). 
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25. TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan) 
 
 Selisih kurs setoran modal merupakan perbedaan antara setoran modal yang diterima Perusahaan yang 

menggunakan kurs aktual dengan kurs setoran modal yang digunakan dalam anggaran dasar Perusahaan. 
 

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali merupakan selisih antara harga akuisisi atau harga 
pengalihan saham Entitas Anak dengan nilai buku saham sehubungan dengan akuisisi atau pengalihan saham 
yang dilakukan dari/kepada entitas sepengendali.  
 

 Akun biaya emisi saham, selisih kurs setoran modal dan Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas 
Sepengendali telah direklasifikasi akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan. 

 
 
26. PENDAPATAN USAHA 

 
Akun ini terdiri dari: 

2014  2013 
Katering dan Akomodasi     
Jasa katering 142.140.318.246  67.289.634.976
Maintenance 7.153.137.873  -
Jasa akomodasi 5.970.525.254  2.779.826.905
Selisih pendapatan karena perubahan perlakukan akuntansi 
 dari sewa operasi ke sewa pembiayaan atas barak sementara 

 
2.678.831.577 

  
1.712.717.256

Bunga 1.550.629.988  1.900.529.002
Cleaning services 781.033.167  -
Lain-lain 5.370.278.055  4.479.958.495

165.644.754.160  78.162.666.634
 
Villa 

  

Kamar 4.147.684.471  4.420.561.236
Spa 447.541.482  
Makanan dan minuman 434.125.498  455.141.251
Binatu 10.502.553  9.907.029

5.039.854.004  4.885.609.516
 
Jumlah 

 
170.684.608.164 

  
83.048.276.150

 
Seluruh pendapatan merupakan pendapatan dari pihak ketiga. 

 

 Rincian dari pelanggan dengan jumlah penjualan lebih dari 10% dari jumlah penjualan adalah sebagai berikut:  
                                 

2014  2013 
Jumlah Persentase Jumlah  Persentase 

Petrochina International Bermuda. Ltd. 53.030.333.748 31% 23.093.570.368  28%
PT Pertamina Hulu Energi 36.750.246.027 22% 12.411.652.427  15%
PT Tripatra 24.469.742.737 14% -  -
PT Leighton Contractors Indonesia - - 14.768.900.416  18%
 
Jumlah 114.250.322.512 50.274.123.211 
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27. BEBAN POKOK PENDAPATAN 
  

 Akun ini terdiri dari: 
2014  2013 

Katering dan akomodasi    
Makanan 75.252.908.756  36.180.591.532
Pemeliharaan 5.932.341.004  -

81.185.249.760  36.180.591.532
Villa   
Makanan dan minuman 303.846.199  301.809.542
Binatu 4.943.952  5.453.440
SPA 9.241.840  -

318.031.991  307.262.982
Penjualan perumahan   
Penjualan perumahan -  -

  -
Beban Langsung   
Gaji dan tunjangan 34.447.494.431  16.733.501.339
Tunjangan bonus dan cuti 5.639.673.131  1.255.176.169
Pengangkutan, penanganan dan pengemasan 3.801.518.423  1.669.547.982
Iklan dan pemasaran 3.384.701.436  1.806.574.917
Transportasi dan perjalanan 2.441.751.667  789.593.424
Air dan listrik 1.309.682.312  821.147.373
Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan 1.148.021.585  638.948.020
Penggantian persediaan non-consumables 1.135.596.217  358.721.192
Penyusutan (Catatan 13) 942.987.391  943.273.759
Penyisihan imbalan paska kerja (Catatan 30) 546.636.979  824.193.015
Kesehatan 409.167.200  299.811.555
Sewa 344.173.199  276.559.220
Seragam 262.664.300  173.980.000
Asuransi 211.891.343  140.993.795
Cetakan dan alat tulis 155.023.599  69.247.917
Perlengkapan tamu, kamar dan dapur 122.088.757  97.943.122
Jasa komisi keagenan 105.448.685  103.459.576
Binatu 98.483.164  71.669.819
Pelatihan 79.900.000  107.742.000
Film dan video 16.500.000  24.750.000
Telekomunikasi 15.926.330  18.924.150
Penyisihan persediaan usang (Catatan 9) -  561.302.168
Beban kendaraan -  239.299.091
Jasa profesional -  70.000.000
Dekorasi -  17.079.100
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp20 juta) 871.947.624  22.518.599

57.491.277.773  28.135.957.302
 
Jumlah 

 
138.994.559.524 

  
64.623.811.816

 

Tidak terdapat pembelian dari satu pihak yang melebihi 10% dari penjualan neto untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. 
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28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 
 

 Akun ini terdiri dari: 
 

2014  2013 
Gaji dan tunjangan 13.258.010.645  7.713.389.788
Iklan dan pemasaran 3.065.724.091  312.130.786
Perijinan 1.869.992.273  216.466.436
Tunjangan bonus, cuti dan pengobatan 1.158.682.653  1.416.128.687
Penyusutan (Catatan 12) 898.917.565  876.812.646
Transportasi dan perjalanan 922.830.529  832.368.875
Sewa 887.237.515  518.451.000
Penyisihan imbalan paska kerja (Catatan 30) 840.794.092  260.554.209
Air dan listrik 826.024.134  681.044.362
Jasa profesional   634.928.054  687.794.480
Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan 614.538.585  447.170.572
Beban kendaraan 389.855.485  364.498.444
Administrasi bank 374.972.008  321.799.795
Penyisihan piutang usaha (Catatan 5) 340.446.734  1.924.887.160
Telekomunikasi 326.639.308  300.632.568
Cetakan dan alat tulis 231.116.345  104.061.409
Sumbangan 211.845.000  20.796.117
Asuransi 194.684.467  158.588.028
Pengangkutan, penanganan dan pengemas 121.268.883  47.294.766
Pelatihan 102.130.000  39.788.450
Seragam 98.244.791  25.396.175
Administrasi bursa 95.999.272  79.624.000
Denda pajak 38.283.500  127.174.894
Perayaan 25.572.000  34.047.000
Jasa konsultasi pemasaran 20.855.720  102.340.206
Penyisihan piutang lain-lain (Catatan 8) -  27.030.720
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 20 juta) 2.106.540.769  280.104.102
 
Jumlah 29.656.134.418 

 
17.920.375.675

 
 
29. PENDAPATAN LAINNYA, BEBAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN 
 

2014  2013 
 
Pendapatan usaha lainnya 

  

 Laba penjualan aset tetap (Catatan 12) 1.818.178  541.656.954
 Pendapatan lain-lain 2.192.668.857  800.261.664

2.194.487.035  1.341.918.618
Beban keuangan   
 Bunga pinjaman (2.494.907.863)  (1.789.947.571)

(2.494.907.863)  (1.789.947.571)
Pendapatan keuangan   
 Laba selisih kurs 1.626.711.148  4.336.781.482
 Pendapatan bunga 3.392.451.228  55.100.405

5.019.162.376  4.391.881.887
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30. IMBALAN PASKA KERJA 
 
 Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan dan PSS mencatat estimasi liabilitas imbalan paska 

kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo. Dalam 
perhitungannya, aktuaris menggunakan metode “Projected Unit Credit” dan asumsi-asumsi sebagai berikut: 

 
2014  2013 

Perusahaan   
Tingkat diskonto per tahun 8.36%  7,818% 

Tingkat kenaikan gaji  tahunan 
 

8% 
  

8,32% 

Tingkat mortalitas 

Tabel Mortalita 
Indonesia II – 

2011 

 Tabel Mortalita 
Indonesia III – 

1999 
Usia pensiun 55  55 

 
 Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 jumlah karyawan Perusahaan yang diikutsertakan dalam program ini 

adalah sebanyak 6 orang karyawan tetap. 
   

2014  2013 
Entitas Anak   
Tingkat diskonto per tahun 7,95%  7,74% 
Tingkat kenaikan gaji tahunan 8%  8% 

Tingkat mortalitas 

Tabel Mortalita 
Indonesia II – 

2011 

 Tabel Mortalita 
Indonesia II – 

1999 
Usia pensiun 55  55 

 
 Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 jumlah karyawan Entitas Anak yang diikutsertakan dalam program 

ini adalah sebanyak 70 orang karyawan tetap. 
 
 Rekonsiliasi jumlah liabilitas imbalan paska kerja pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai 

berikut: 
2014  2013 

Nilai kini liabilitas imbalan paska kerja yang tidak didanai 
 

(7.779.418.988) 
  

(6.577.110.863)
Nilai wajar aset program 208.965.797  -

Jumlah  liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian 
 

(7.570.453.191) 
  

(6.577.110.863)
 
 Mutasi liabilitas imbalan paska kerja karyawan adalah sebagai berikut: 

 

2014  2013 
Saldo awal tahun (6.577.110.863)  (5.868.305.597)
Beban penyisihan imbalan paska kerja tahun berjalan (1.387.431.071)  (1.084.747.224)
Pembayaran pesangon 439.531.896  1.252.523.600
Keuntungan (kerugian) aktuarial kumulatif yang diakui pada 

pendapatan komprehensif lainnya 
 

(45.443.153) 
  

(876.581.642)
 
Saldo akhir tahun 

 
(7.570.453.191) 

  
(6.577.110.863)
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30. IMBALAN PASKA KERJA (Lanjutan) 
 
 Rincian beban penyisihan imbalan paska kerja yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 

adalah sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Beban jasa kini 863.642.724  639.018.270
Beban bunga 523.788.347  445.728.954
 
Jumlah beban tahun berjalan 

 
1.387.431.071 

  
1.084.747.224

 
 Perusahaan dan PSS memutuskan mengakui keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan paska kerja sebesar 

Rp45.443.154 dan Rp876.581.642 dan beban (manfaat) pajak tangguhan terkait sebesar Rp11.360.789 dan 
Rp219.145.410 masing-masing pada tahun 2014 dan 2013 sebagai pendapatan komprehensif lain pada laporan 
laba rugi komprehensif. 

 
 
31. PERPAJAKAN 
 

a. Pajak dibayar dimuka 
 

2014  2013 
Entitas anak – BLM   
 Pajak penghasilan   
   Pasal 4(2) 1.631.970.693  -
   Pasal 25 149.887.509  -
   Pajak Pertambahan Nilai 936.523.800  -
 
Jumlah 

 
2.718.382.002 

  
-

 

b. Utang pajak  
 

2014  2013 
Perusahaan   
 Pajak penghasilan   
   Pasal 4 (2) 2.702.589.679  136.363.637
   Pasal 21 92.017.108  2.728.266
   Pasal 23 25.874.310  22.228.243
 Pajak pertambahan nilai 16.226.042  -
 Pajak pembangunan daerah 768.649.635  420.461.119

3.605.356.774  581.781.265
Entitas Anak   
 Pajak penghasilan   
   Pasal 21 181.797.699  74.889.434
   Pasal 23 119.343.997  50.547.032
   Pasal 4 (2) 869.908.004  157.694.770

Pasal 25 -  48.232.854
Pasal 29 369.234.789  

 Pajak pertambahan nilai 339.528.324  49.498.702
 Pajak pembangunan daerah 3.749.170.747  1.370.059.598

5.628.983.560  1.750.922.390
 
Jumlah  

 
9.234.340.334 

  
2.332.703.655



PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

56 
 

31. PERPAJAKAN (Lanjutan) 
 
c. Pajak Kini 
 

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi 
komprehensif konsolidasian dan taksiran laba (rugi) fiskal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:  

 
2014  2013 

Laba sebelum beban (manfaat) pajak menurut laporan laba 
rugi komprehensif konsolidasian 

 
7.606.530.476 

  
4.225.002.240

Dikurangi   
 Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak (9.371.385.095)  (5.967.317.183)

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perusahaan 
 

(1.764.854.619) 
  

(1.742.314.943)
Beda temporer:   
 Penyisihan imbalan paska kerja 88.494.296  54.505.956
 Penyusutan dan laba penjualan aset tetap (154.297.071)  (358.476.980)

Penyisihan penurunan nilai piutang 340.446.734  1.926.535.958
Beda tetap:   
 Perijinan dan jasa profesional   129.136.690
 Pemasaran 139.604.786  181.694.276
 Jamuan dan sumbangan 76.507.874  62.133.760
 Transportasi dan pengiriman -  3.300.000
 Beban sehubungan dengan pendapatan yang telah  
  dikenakan pajak  

 
119.166.667 

  
-

 Pendapatan yang telah dikenakan pajak final (1.761.506.239)  (573.046)
 Lain-lain 216.904.172  100.325.486

Laba (rugi) fiskal Perusahaan tahun berjalan 
 

(2.699.533.400) 
  

356.267.157
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya:   
 2008 -  (726.430.575)
 2009 -  (537.689.396)
 2010 (1.648.855.271)  (1.648.855.271)

Akumulasi rugi fiskal Perusahaan akhir tahun 
 

(4.348.388.671) 
  

(2.556.708.085)
 

2014  2013 
Pajak kini   
 Perusahaan    -
  Final (16.226.041)  -
 Entitas Anak   
  Final (973.150.815)  (663.744.599)
  Tidak final (2.146.429.553)  -

Jumlah pajak kini 
 

(3.135.806.409) 
  

(663.744.599)
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31. PERPAJAKAN (Lanjutan) 
 

c. Pajak Kini (Lanjutan) 
 

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, laba atau kerugian Perusahaan dan 
Entitas Anak serta rekonsiliasi perhitungan perpajakannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam SPT 
tahunannya (self assessment system). Kantor Pelayanan Pajak dapat memeriksa perhitungan perpajakan 
tersebut dalam jangka waktu 10 tahun. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007, terhitung sejak tahun pajak 
2008, pihak Kantor Pelayanan Pajak dapat memeriksa perhitungan perpajakan tersebut dalam jangka 
waktu 5 tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut terhadap perhitungan perpajakan di atas tidak 
dilakukan pemeriksaan, maka SPT tahunan Perusahaan dianggap rampung. Kewajiban perpajakan lainnya, 
jika ada, akan dipenuhi oleh Perusahaan dan Entitas Anak pada saat jatuh tempo. 

 
 

d. Pajak Tangguhan 
 

 

 Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 
 
       2014  

   Saldo awal 

 
Dikreditkan 

(Dibebankan) ke 
Laporan Tahun 

Berjalan 

Dikreditkan 
(Dibebankan) ke 

Pendapatan 
Komprehensif 

Lain 

 

 Saldo Akhir 
 Perusahaan:    
  Penyisihan imbalan paska kerja  55.367.910 22.123.574 (44.449.126)  33.042.358 
  Penyusutan aset tetap (72.684.501) 415.207.316 -  342.522.815 
  Penyisihan penurunan nilai piutang  481.633.990 85.111.685 -  566.745.675 

464.317.399 522.442.575 (44.449.126)  942.310.848 
Entitas Anak    
  Penyisihan imbalan paska kerja        1.588.844.643 214.851.219 55.809.914  1.859.505.777 
  Penyusutan aset tetap          1.158.149.075 (730.787.668) -  427.361.407 
 Provisi biaya KIK -   
  Penyisihan penurunan nilai 
   persedian  172.177.097   - 

 
- 

 
172.177.097 

  Penyisihan penurunan nilai piutang  837.921.771 908.101.341 -  1.746.023.112 
3.757.092.586 392.164.892 55.809.914  4.205.067.392 

  
Jumlah Aset Pajak Tangguhan  4.221.409.985 914.607.467 

 
11.360.789 

 
5.147.378.240 

 
 
      2013  

   Saldo awal 

 
Dikreditkan 

(Dibebankan) ke 
Laporan Tahun 

Berjalan 

Dikreditkan 
(Dibebankan) ke 

Pendapatan 
Komprehensif 

Lain 

 

 Saldo Akhir 
 Perusahaan:    
  Penyisihan imbalan paska kerja  98.475.433 13.626.489 (56.734.012)  55.367.910 
  Penyusutan aset tetap 16.934.744 (89.619.245) -  (72.684.501) 
  Penyisihan penurunan nilai piutang  - 481.633.990 -  481.633.990 

115.410.177 405.641.234 (56.734.012)  464.317.399 
Entitas Anak    
  Penyisihan imbalan paska kerja  1.368.600.970 (55.635.749) 275.879.422        1.588.844.643 
  Penyusutan aset tetap 875.857.523 282.291.552 -           1.158.149.075 
 Provisi biaya KIK 663.143.771 (663.143.771) -  - 
  Penyisihan penurunan nilai  
  persedian  31.851.556 140.325.541 

 
- 

 
172.177.097   

  Penyisihan penurunan nilai piutang  831.576.306 6.345.465 -  837.921.771 
3.771.030.126 (289.816.962) 275.879.422  3.757.092.586 

  
Jumlah Aset Pajak Tangguhan  3.886.440.303 115.824.272 

 
219.145.410 

 
4.221.409.985 
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31. PERPAJAKAN (Lanjutan) 
 

e. Taksiran tagihan pajak penghasilan 
 
 Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 PSS mempunyai tagihan pajak dengan rincian sebagai berikut: 
 

2014  2013 
Tahun pajak 2014 429.718.029  -
Tahun pajak 2013 1.918.715.331  1.918.715.331
Tahun pajak 2012 -  1.592.687.577
 
Jumlah 

 
2.348.433.360 

  
3.511.402.908

 
Taksiran tagihan pajak tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 merupakan kelebihan bayar PSS atas pajak 
penghasilan pasal 23 dan 25 dibayar di muka untuk tahun yang bersangkutan. 

 
  Surat Ketetapan Pajak dan Surat Pemeriksaan 
 
  Tahun Pajak 2012 – PSS 
 

Pada tanggal 2 September 2014, PSS menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) 
dari Kantor Pajak terkait tagihan pajak tahun fiskal 2012. Berdasarkan SKPLB tersebut, kantor Pajak 
setuju untuk mengembalikan kelebihan pembayaran PPh badan tahun fiskal 2012 sebesar 
Rp1.554.403.827 dari semula Rp1.592.687.577. PSS menyetujui hasil pemerikasaan tersebut dan 
membebankan selisihnya dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Pada tanggal 18 September 
2014, kelebihan bayar tersebut telah diterima oleh PSS. 
 
Pada tanggal 10 September 2014, PSS menerima Surat Pemeriksaan atas pajak penghasilan badan untuk 
tahun fiskal 2013, sampai dengan tangal diselesaikan laporan keuangan proses pemeriksaan masih 
berjalan. 

 
 
32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI 

 
Saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:  
 

Pihak-pihak berelasi  Hubungan Sifat Saldo Akun/Transaksi
PT Papua Supplies and Services  Entitas Asosiasi Piutang berbunga dan tidak berbunga
PT Patra CRI  Entitas Asosiasi Piutang
Ir. Frans Bambang Siswanto  Pemegang Saham Perusahaan Pinjaman berbunga 
PT Trust Indonesia  Dimiliki oleh Pemegang Saham

 yang sama Pinjaman berbunga 
PT Jimbaran Hijau  Entitas Sepengendali Piutang lain-lain dan sewa diyar 

dimuka 
PT Karya Bintang Bali  Entitas Sepengendali Pendapatan sewa diterima  dimuka
Octavianus Kuntjoro  Direktur Perusahaan dan

 Entitas Anak Pinjaman berbunga 
Graham James Bristow  Pemegang Saham dan Direktur 

Perusahaan 
Pinjaman berbunga dan pendapatan 
jasa 

Maxwell M. Hunt  Pemegang Saham dan Anggota 
Komite Audit Perusahaan  Pinjaman tanpa bunga 
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32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan) 
 
Saldo-saldo akun dengan pihak berelasi dan persentase terhadap jumlah aset dan liabilitas adalah sebagai 
berikut: 
  

a. Piutang Lain-lain – Berelasi  
    

2014  2013 
PT Jimbaran Hijau 2.000.000.000  -
PT Papua Supplies and Services 685.939.196  685.939.196
 
Jumlah 

 
2.685.939.196 

  
685.939.196

 
Persentase terhadap jumlah aset konsolidasian 

 
0,93% 

  
0,93%

 

Perusahaan 
 
Piutang dari PT Jimbaran Hijau (“JH”) merupakan pembayaran dimuka oleh Perusahaan atas biaya JH, 
piutang ini tanpa bunga dan namun dapat ditarik kapan saja.   
 
Entitas anak – PSS 
 
Berdasarkan perjanjian tanggal 24 Mei 2013 antara PSS dengan PT Papua Supplies And Services (Papua 
SS), PSS memberikan pinjaman jangka pendek sebesar Rp523.655.012 kepada Papua SS untuk keperluan 
modal kerja. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 
pencairan dan dikenakan tingkat bunga 10% per tahun. Pada 24 Mei 2014, PSS dan Papua SS 
memperbaharui perjanjian menjadi pinjaman tanpa bunga, tetapi dapat ditarik kapan saja. 
 
Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat ditagih sehingga manajemen tidak membuat 
penurunan nilai atas piutang tersebut. 

  
b. Utang Lain-lain - Berelasi 
     

2014  2013 
Jangka pendek   
Perusahaan   

PT Trust Indonesia -  1.048.560.500
 PT Trust Securities -  522.574.598
 Maxwell M. Hunt -  500.000.000
   -  2.071.135.098
Entitas Anak   
 PT Trust Indonesia 600.000.000  1.450.000.000
 Octavianus Kuntjoro 345.000.000  415.000.000
  945.000.000  1.865.000.000
 Jumlah 945.000.000  3.936.135.098
Pendapatan diterima dimuka (Catatan 19)   
 Sewa - Graham James Bristow 57.350.020  57.350.020
 Sewa – PT Karya Bintang Bali 856.569.674  -
 913.919.694  57.350.020
 
Jumlah 

 
1.858.919.694 

  
3.993.485.118

 
Persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian 

 
7,75% 

  
7,75%
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32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan) 
 

b. Utang Lain-lain – Berelasi (Lanjutan) 
 

  2014  2013 
Jangka panjang   
Perusahaan   
 Ir. Frans Bambang Siswanto 4.280.160.565  4.280.160.565
 Graham James Bristow 1.810.992.305  3.021.218.102
 Jumlah 6.091.152.870  7.301.378.667
Pendapatan diterima dimuka (Catatan 19)   
 Sewa - Graham James Bristow 955.833.658  1.013.183.678
 
Jumlah 

 
7.046.986.528 

  
8.314.562.345

 
Persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian 

 
16,14% 

  
16,14%

 
Jangka Pendek 
 
Perusahaan 
- Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Nopember 2011 yang telah diperbaharui dengan perjanjian tanggal 

26 Nopember 2012, pinjaman Perusahaan kepada Maxwell M. Hunt sebesar Rp600.000.000 tidak 
dikenakan bunga dan sudah jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2013. Pinjaman tersebut dilunasi 
dengan cicilan tetap per bulan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2014. 

 
- Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 31 Oktober 2011 Perusahaan memperoleh pinjaman jangka 

pendek yang dapat diperpanjang dari PT Trust Securities sebesar Rp522.574.598 untuk keperluan 
modal kerja. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2014. 
  

- Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 4 Juni 2013, 10 Juli 2013, 20 September 2013 dan 
23 Desember 2013 Perusahaan memperoleh pinjaman jangka pendek dari PT Trust Indonesia 
masing-masing sebesar Rp195.000.000, Rp275.000.000, Rp413.560.500 dan Rp165.000.000 untuk 
keperluan modal kerja. Seluruh perjanjian tersebut dikenakan bunga sebesar 13% per tahun dan akan 
jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman sebesar 
Rp1.048.560.500, pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2014. 

 
 Entitas Anak 

- Pada tanggal 18 Juli 2011 dan 30 Nopember 2011, Entitas Anak memperoleh fasilitas utang jangka 
pendek yang dapat diperpanjang dari PT Trust Indonesia masing-masing sebesar Rp2.500.000.000 
dan Rp2.000.000.000 dengan jangka waktu masing-masing selama 12 bulan dan 3 bulan, serta tingkat 
bunga masing-masing sebesar 15 dan 15,5% per tahun. Atas fasilitas pinjaman sebesar 
Rp2.000.000.000 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 telah dilunasi, atas fasilitas pinjaman sebesar 
Rp2.500.000.000, Entitas anak telah mendapatkan perpanjangan sampai dengan tanggal 18 Juli 2013. 
Pada tanggal 23 Desember 2013, Entitas anak mendapatkan tambahan pinjaman dari PT Trust 
Indonesia sebesar Rp700.000.000 dengan tingkat bunga 7% dan akan jatuh tempo pada tanggal 
23 Desember 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo pinjaman masing-masing sebesar 
Rp600,000,000 dan Rp1.450.000.000. Tidak ada perpanjangan setelah tanggal jatuh tempo.  
  

- Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 25 September 2012, PSS memperoleh pinjaman jangka 
pendek dari Octavianus Kuntjoro sebesar Rp625.000.000 dengan tingkat bunga 6% per tahun. Pada 
1 Januari 2014, PSS dan Octavianus Kuntjoro memperbaharui perjanjian menjadi pinjaman tanpa 
bunga, tetapi dapat ditarik kapan saja. 
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32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan) 
 
b. Utang Lain-lain – Berelasi (Lanjutan) 

 
Jangka Panjang 
 

Perusahaan 
 
- Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 26 Juli 2010 yang telah diperpanjang dengan perjanjian 

tanggal 26 Juli 2011 antara Perusahaan dengan Ir. Frans Bambang Siswanto, Perusahaan menerima 
pinjaman dengan bunga 6% per tahun untuk membiayai investasi pada Entitas Anak dengan jangka 
waktu 3 tahun. Pada tanggal 26 Juli 2014, perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang selama 3 tahun.  

-  
- Pada tanggal 2 Januari 2010 yang telah diperpanjang dengan perjanjian tanggal 2 Januari 2013 antara 

Perusahaan dengan Graham James Bristow, Perusahaan menerima pinjaman dengan bunga sebesar 
6% per tahun dan jangka waktu 3 tahun. 

 
c. Biaya Emisi Efek Ekuitas 
 

Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Trust Securities sehubungan dengan jasa konsultasi 
keuangan terkait dengan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I). Sesuai dengan perjanjian tersebut. PT 
Trust Securities akan memberikan jasa konstruksi dalam pemilihan profesi penunjang pasar modal, 
mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan prospectus, legal opinion, appraisal dan hal 
lain yang berkaitan dengan kegiatan PUT I. 
 
Perusahaan telah melakukan pembayaran  sebesar Rp1.241.468.052 dan pembayaran tersebut telah 
dicatat sebagai bagian dari biaya emisi efek ekuitas. 

 
 
33. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR 

 
Perhitungan laba bersih per saham dasar adalah sebagai berikut: 
 

 
 

2013 

 2012 
Disajikan kembali - 

Catatan 3 
Laba bersih untuk perhitungan laba bersih per saham dasar 1.238.694.319  926.537.001 
Jumlah rata-rata saham untuk perhitungan laba bersih per saham dasar 1.089.750.000  726.772.500 
 
Laba per saham dasar 1,14 

 
1,27 

 
 
34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING 
 

       
                                                                                                  2014                                                                     2013  

  
Mata Uang Asing Ekuivalen  

Rupiah 
Mata Uang Asing 

 
Ekuivalen  

Rupiah 
Aset    
Kas dan setara kas 278.128 3.459.903.520 240.482  2.931.237.657
Piutang usaha 1.782.693 22.176.700.920 1.699.430  20.714.352.270
Aset tidak lancar lainnya 477.501 5.940.113.435 27.695  337.574.964
Jumlah aset 2.538.322 31.576.717.875 1.967.607  23.983.164.891
 
Liabilitas 

  

Utang bank 1.117.261 13.898.726.840 570.001  6.947.742.189
Utang usaha 31.029 386.000.760 18.581  226.483.809
Jumlah liabilitas 1.148.290 14.284.727.600 588.582  7.174.225.998
Nilai Aset (Liabilitas) Moneter 
  Bersih dalam Mata Uang Asing 1.390.032 17.291.990.275 

 
1.379.025 

 
16.808.938.893 
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35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 
 
a. Berdasarkan perjanjian tanggal 16 Juli 2010  dengan PT Leighton Contractors Indonesia (Kontraktor), 

PSS ditunjuk sebagai ditunjuk oleh Kontraktor  untuk memberikan jasa pengelolaan dan pemeliharaan, 
termasuk katering. Dalam perjanjian tersebut PSS juga ditunjuk sebagai Sub-Kontraktor untuk mendirikan 
bangunan barak hunian sementara pada proyek Tambang Batubara Wahana milik PT Wahana Baratama 
Mining (Pemilik Tambang) di Kalimantan Selatan, dengan harga perolehan barak tersebut sebesar 
Rp23.965.772.107.  Jangka waktu perjanjian adalah 7 tahun sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan  30 
Nopember 2017, dan dapat diperpanjang. 

 
 Atas jasa yang diberikan, PSS memperoleh pendapatan jasa dari  Kontraktor sebagai berikut: 
 
 - Jasa pemeliharaan, yang dikenakan sebagai pendapatan sewa barak: 

i. Sebesar $AS8,78  per  penghuni per hari selama tahun pertama hingga tahun ke lima, atas 200 
penghuni per hari.  

ii.  Sebesar $AS5,95  per penghuni per hari selama tahun ke 6 hingga tahun ke 7, atas 200 penghuni 
per hari.  

 . -  Jasa operasional, yang dikenakan sebagai pendapatan katering: 
i. Sebesar Rp96.750  per penghuni per hari atas tingkat hunian sampai dengan 200 orang per hari. 
ii. Sebesar Rp95.000 per penghuni per hari atas tingkat hunian di atas 200 orang per hari. 

 
 Perjanjian jasa pemeliharaan fasilitas barak Proyek Tambang Batubara Wahana dengan Kontraktor telah 

diubah pada tanggal 18 April 2012 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, di mana pendapatan jasa 
operasional PSS adalah sebagai berikut:  

     i. Sebesar Rp102.549  per penghuni per hari atas tingkat hunian sampai dengan 200 orang per hari. 
    ii. Sebesar Rp100.694 per penghuni per hari atas tingkat hunian di atas 200 orang per hari.  
 
 Pada saat perjanjian berakhir, PSS akan menyerahkan kepemilikan fasilitas barak kepada Pemilik Tambang 

berdasarkan permintaan Kontraktor. 
 

 Berdasarkan penilaian manajemen PSS, perjanjian dengan PT Leighton Contractors Indonesia tersebut 
mengandung sewa yang memenuhi kriteria untuk diterapkan sebagai sewa pembiayaan (Catatan 6). 

 
b. PSS mengadakan perjanjian dengan konsumen-konsumennya untuk memberikan jasa kontraktor katering, 

binatu, pemeliharaan rumah tinggal, akomodasi dan jasa terkait lainnya.  
 

 

36. INFORMASI SEGMEN USAHA 
 

 Perusahaan dan Entitas Anak mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi 3 (tiga) segmen usaha utama yaitu 
Katering dan jasa pemeliharaan, Jasa akomodasi (Villa) dan Penjualan perumahan. 

 
 Bidang usaha Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut: 
 

Perusahaan Bidang Usaha 
PT Island Concepts Indonesia Tbk., Entitas Induk   Jasa akomodasi (Villa) 
PT Patra Supplies and Services, Entitas Anak  Katering dan jasa pemeliharaan fasilitas  
PT Bhumi Lestari Makmur, Entitas Anak  Penjualan perumahan 
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36. INFORMASI SEGMEN USAHA (Lanjutan) 
 

Informasi tentang Perusahaan dan Entitas Anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut: 
  

         2014  

Keterangan 

  
 
 

Katering  dan 
jasa pemeliharaan 

Jasa 
Pemeliharaan 

Fasilitas 
Perkotaan 

  
 
 

Villa  

 
 

Penjualan 
perumahan  

 
 
 

 Jumlah  

 
 
 

 Eliminasi  

 
 
 

 Konsolidasi  

Pendapatan Usaha 165.644.754.160 - 5.039.854.004 - 170.684.608.164 - 170.684.608.164 

Beban Pokok Pendapatan (136.238.230.382) - (2.756.329.142) - (138.994.559.524) - (138.994.559.524) 

Laba Bruto 29.406.523.778 - 2.283.524.862 0 31.690.048.640 - 31.690.048.640 

Beban Usaha (15.530.999.609) - (3.041.380.044) (5.511.138.512) (24.083.518.165) - (24.083.518.165) 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 
Penghasilan 13.875.524.169 - (757.855.182) (5.511.138.512) 7.606.530.475 - 7.606.530.475 
Manfaat (Beban) Pajak 
Penghasilan (2.727.415.477) - 506.216.533 - (2.221.198.944) - (2.221.198.944) 

Laba Tahun Berjalan 11.148.108.692 - (251.638.649) (5.511.138.512) 5.385.331.531 - 5.385.331.531 
Pendapatan komprehensif lain - 
 Bersih (167.429.742) - 133.347.376 - (34.082.366) - (34.082.366) 
Jumlah laba komprehensif tahun 
berjalan 10.980.678.950 - (118.291.273) (5.511.138.512) 5.351.249.165 - 5.351.249.165 

 

  
                         2013 

Keterangan 

  
Katering  dan 

jasa 
pemeliharaan 

Jasa 
Pemeliharaan 

Fasilitas 
Perkotaan 

 
 

Villa  

 
 

 Lain-lain  

 
 

 Jumlah  

 
 
 

 Eliminasi  

 
 

 Konsolidasi  

Pendapatan Usaha 78.162.666.634 - 4.885.609.516 - 83.048.276.150 - 83.048.276.150 

Beban Pokok Pendapatan (63.008.479.281) - (1.615.332.535) - (64.623.811.816) - (64.623.811.816) 

Laba Bruto 15.154.187.353 - 3.270.276.981 - 18.424.464.334 - 18.424.464.334 

Beban Usaha (9.186.870.170) - (5.012.591.924) - (14.199.462.094) - (14.199.462.094) 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 
Penghasilan 5.967.317.183 - (1.742.314.943) - 4.225.002.240 - 4.225.002.240 
Manfaat (Beban) Pajak 
Penghasilan (953.561.559) - 405.641.232 - (547.920.327) - (547.920.327) 

Laba Tahun Berjalan 5.013.755.624 - (1.336.673.711) - 3.677.081.913 - 3.677.081.913 
Pendapatan komprehensif lain - 
 Bersih (827.638.268) - 170.202.036 - (657.436.232) - (657.436.232) 
Jumlah laba komprehensif tahun 
berjalan 4.186.117.356 - (1.166.471.675) - 3.019.645.681 - 3.019.645.681 

 

 
37. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN 
  
 Aset keuangan utama Perusahaan dan Entitas Anak meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-

lain dan aset tidak lancar lainnya. Perusahaan dan Entitas Anak juga mempunyai liabilitas keuangan seperti 
utang bank, utang usaha, utang lain-lain dan utang pembiayaan konsumen. 

 

 Selama tahun 2014 dan 2013, kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk tidak melakukan lindung 
nilai atas instrumen keuangannya. Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan dan Entitas Anak adalah 
risiko bunga, risiko mata uang, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko harga. 

 
Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas 

 

 Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen 
keuangan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku 
bunga terutama terkait dengan utang bank dan utang pembiayaan konsumen. Utang bank dengan suku bunga 
mengambang menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Perusahaan dan Entitas Anak. Tidak 
terdapat utang bank Perusahaan dan Entitas Anak yang dikenakan suku bunga tetap. 
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37. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN (Lanjutan) 
 

 Saat ini, Perusahaan dan Entitas Anak tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko tingkat suku 
bunga. 

 
 Risiko mata uang asing 
 
 Mata uang pelaporan Perusahaan dan Entitas Anak adalah Rupiah. Perusahaan dan Entitas Anak dapat 

menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena utang bank, penjualan dan pembelian dalam mata uang 
asing (terutama dalam Dolar AS) atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan tolak ukur 
harganya dalam mata uang asing. Saat ini, Perusahaan dan Entitas Anak tidak mempunyai kebijakan formal 
lindung nilai transaksi dalam mata uang asing. 

 
 Risiko kredit 
 
 Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan dan Entitas Anak berasal dari kredit yang diberikan kepada 

pelanggan. 
 
 Terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk dan jasa hanya dilakukan kepada pelanggan yang 

dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Perusahaan dan 
Entitas Anak bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur 
verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak 
tertagih. 

 
 Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Perusahaan dan Entitas Anak 

akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan 
tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan dan 
Entitas Anak akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Perusahaan dan Entitas Anak, 
penyisihan spesifik dapat dibuat jika nilai piutang menurun karena dianggap tidak tertagih. Untuk menekan 
risiko kredit, Perusahaan dan Entitas Anak akan menghentikan penyaluran semua jasa kepada pelanggan yang 
terlambat dan/atau gagal bayar. 

 
  Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, piutang usaha masing masing sebesar Rp31.471.457.192 dan  

Rp19.789.063.919 belum jatuh tempo dan tidak akan mengalami penurunan nilai. Piutang tersebut akan jatuh 
tempo dalam 30 hari ke depan. 

  
 Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, piutang usaha masing masing sebesar Rp27.013.640.662 dan 

Rp6.905.879.153 telah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai. 
  

 Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, piutang usaha masing masing sebesar Rp9.928.041.659 dan  
Rp9.221.268.939 telah lewat jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai dan telah diprovisikan masing 
masing sebesar Rp9.372.184.652 dan Rp9.031.737.918. 

 
 Risiko Likuiditas 
 
 Perusahaan dan Entitas Anak mengelola profit likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi 

utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, dan ketersediaan pendanaan 
melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima. 

 
 Perusahaan dan Entitas Anak secara teratur mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual serta terus-menerus 

memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan dalam melakukan penggalangan dana. 
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37. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN (lanjutan) 
 
 Risiko Operasional 
 
 Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses 

internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua 
proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan layanan Perusahaan dan Entitas Anak. 

 
 Risiko Harga 
 

 Risiko harga adalah fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Saat ini, 
Perusahaan dan Entitas Anak tidak menghadapi resiko harga. 

 
 
38. INSTRUMEN KEUANGAN 
 

 Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan 
Perusahaan dan Entitas Anak yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian. 

 

 
                                  31 Desember 2014 

 
Pinjaman dan 

piutang 
Nilai wajar 

melalui laba rugi 

Liabilitas pada biaya 
perolehan 

diamortisasi Jumlah 
Aset Keuangan   
Kas dan setara kas 87.869.458.854  87.869.458.854 
Piutang usaha - pihak ketiga 66.654.415.955  66.654.415.955 
Piutang sewa pembiayaan – pihak ketiga 12.238.706.418  12.238.706.418 
Piutang lain-lain  5.064.503.609  5.064.503.609 
Aset tidak lancar lainnya - deposito berjangka 
 yang dibatasi  penggunaannya 

 
    8.520.445.793  

  
    8.520.445.793  

180.347.530.629  180.347.530.629 
Liabilitas keuangan   
Utang bank    14.220.219.480 14.220.219.480 
Utang usaha - pihak ketiga   27.148.721.639 27.148.721.639 
Utang lain-lain    12.875.152.874 12.875.152.874 
Utang pembiayaan konsumen   941.477.853 941.477.853 

  55.185.571.846 55.185.571.846 
 
                                               31 Desember 2013 

 
Pinjaman dan 

piutang 
Nilai wajar 

melalui laba rugi 

Liabilitas pada biaya 
perolehan 

diamortisasi Jumlah 
Aset Keuangan   
Kas dan setara kas 4.461.051.739  - - 4.461.051.739 
Piutang usaha - pihak ketiga 26.884.474.093  - - 26.884.474.093 
Piutang sewa pembiayaan – pihak ketiga 15.612.305.165  - - 15.612.305.165 
Piutang lain-lain  1.529.203.253  - - 1.529.203.253 
Aset tidak lancar lainnya - deposito berjangka 
 yang dibatasi  penggunaannya 

 
1.574.837.289 

 
- - 

 
1.574.837.289 

50.061.871.539  - - 50.061.871.539 
Liabilitas keuangan   
Utang bank  -  - 9.319.178.440 9.319.178.440 
Utang usaha - pihak ketiga -  - 12.512.725.889 12.512.725.889 
Utang lain-lain  -  - 12.734.407.442 12.734.407.442 
Utang pembiayaan konsumen -  - 405.282.486 405.282.486 

-  - 34.971.594.257 34.971.594.257 
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38. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan) 
     
 

 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: 
 
Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang sewa pembiayaan, piutang lain-lain, utang bank, utang 
usaha dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen 
keuangan tersebut. 

 
 Nilai wajar dari piutang pihak berelasi, aset tidak lancar lainnya dan utang jangka panjang dinilai menggunakan 

arus kas yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga pasar. 
 
 
39. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN 
  
 Pada tanggal 28 Januari 2015, PSS memperoleh fasilitas utang jangka pendek yang dapat diperpanjang dari 

PT Trust Indonesia sebesar Rp8.000.000.000 dengan jangka waktu selama 3 bulan, serta tingkat bunga 15% 
per tahun. 

 
 
40. STANDAR AKUNTANSI BARU 
 
 Standar baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: 
 

-  PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan” 
-  PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja” 
-  PSAK 46 (revisi 2013) “Pajak penghasilan” 
-  PSAK 48 (revisi 2013) “Penurunan nilai” 
-  PSAK 50 (revisi 2013) “Instrumen Keuangan: Penyajian” 
-  PSAK 55 (revisi 2013) “Instrumen Keuangan: Pengukuran dan Pengakuan” 
-  PSAK 60 (revisi 2013) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” 
-  ISAK 26 (revisi 2013) “Penilaian ulang derivative melekat” 
-  Pencabutan PSAK 12 (revisi 2009) “Bagian partisipasi ventura bersama” 
-  Pencabutan ISAK 12 “Pengendalian bersama entitas: Kontribusi non moneter oleh venturer” 
-  Pencabutan ISAK 7 “Konsolidasi entitas berujuan khusus” 

 
 Revisi, standar baru dan pencabutan atas standar di atas akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 

Januari 2015 dan penerapan dini tidak diperkenankan. 
 
 Pada saat penerbitan laporan keuangan, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari 

penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan. 
 




