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VISI & MISI 
PERUSAHAAN
CORPORATE VISION & MISSION

VISI
Menjadi Perusahaan investasi terkemuka di
Indonesia kepercayaan Investor yang 
berpartisipasi dalam dinamika pertumbuhan 
perekonomian Republik Indonesia, dengan 
kemampuan untuk memberi nilai tambah   
kepada investor dalam dan luar negeri. 

Become a leading investment company in 
Indonesia trusted by the investor, and
participates in economic growth dynamics
in Republic of  Indonesia, with ability
to give value added to all investor inside
and outside the country. 

VISION

MISI
Sebagai Perusahaan investasi yang aktif 
melakukan penyertaan saham dibidang 
usaha yang dapat mendukung perkembangan 
ekonomi    Indonesia serta memberi Perseroan 
pendapatan dan laba yang memadai sebagai 
perusahaan terbuka. 

As an investment company that actively invests 
in shares which can support the economic     
development in Indonesia and also give 
adequate revenues and earnings to the 
company as a public company.

MISSION
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Posisi Keuangan (Rp)
Financial Position

2014 2015 2016 2017 2018

Aset Lancar
Current Assets
Aset Tidak Lancar 
Non-Current Assets
Jumlah Aset 
Total Assets

Liabilitas Jangka Panjang 
Non-Current Liabilities

Jumlah Ekuitas 
Total Equity

Liabilitas Jangka Pendek 
Current Liabilities

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek 
Current Liabilities

112,393,228,415

162,077,518

112,555,305,933

52,919,382,350

59,626,296,417

9,627,166

52,929,009,516

112,555,305,933

66,362,096,318

158,400,000

66,520,496,318

1,746,061,169

64,623,710,149

150,725,000

1,896,786,169

66,520,496,318

75,463,568,531

205,837,500

75,669,406,031

-

67,650,065,439

8,019,340,592

8,019,340,592

75,669,406,031

42,875,479,882

72,369,115,616

115,244,595,498

8,964,775,754

82,960,192,466

23,319,627,278

32,284,403,032

115,244,595,498

96,565,714,378

178,440,258,909

275,005,973,287

97,547,503,533

109,805,291,234

67,653,178,520

165,200,682,053

275,005,973,287

Posisi Keuangan (Rp)
Financial Position

2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan Usaha
Revenues
Beban Pokok Pendapatan 
Cost of Revenues
Beban Usaha 
Operating Expenses

Laba (Rugi) Bersih Per Saham 
Basic Earning (Loss) Per Share

Pajak Penghasilan 
Income Tax

Pendapatan Lain-Lain Bersih 
Other Revenue-Nett

Jumlah Laba Komprehensif 
Total Comprehensive Income

Laba Bersih Setelah Pajak Operasi 
Dalam Penghentian 
Net Income After Tax From 
Discontinued Operating

Pemilik Entitas Induk 
Owners of The Parent

Laba Usaha 
Income From Operating

Laba Tahun Berjalan 
Income For The Year

Laba (Rugi) Operasi Dilanjutkan
Income (Loss) From Continued Operating

Jumlah Laba Komprehensif Yang Didapat Di Atribusikan Kepada :
Total Comprehensive income attributable to :

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 
Income Before Tax

Kepentingan Non Pengendali 
Non Controlling Interest

-

-

5,041,178,183

4.31

-511,675,281

8,655,175,527

3,102,322,063

-

3,076,641,437

-5,041,178,183

3,102,322,063

-

3,613,997,344

25,680,626

-

-

3,081,299,272

6.94

23,400,000

8,055,313,004

4,997,413,732

-

4,956,654,725

-3,081,299,272

4,997,413,732

-

4,974,013,732

40,759,007

-

-

2,459,828,471

4.16

-

889,744,067

2,995,015,928

4,565,100,332

2,995,015,928

-2,459,828,471

2,995,015,928

-1,570,084,404

2,995,015,928

-

140,739,483,067

112,638,113,941

12,988,201,164

20.66

-9,097,850,104

7,100,374,561

14,876,627,270

1,638,663,957

14,858,249,546

15,113,167,962

14,754,356,376

22,213,542,523

23,852,206,480

18,377,724

319,106,290,160

251,132,262,026

28,418,770,480

37,28

-9,299,207,509

-3,773,711,112

26,845,098,768

-

26,776,942,585

39,555,257,654

26,482,339,033

35,781,546,542

35,781,546,542

68,156,183
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IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS

Rasio Usaha dan Keuangan (%)
Business & Financial Ratio (%)

2014 2015 2016 2017 2018

Aset Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek
Current Assets/ Current Liabilities
Liabilitas/Ekuitas 
Liabilities/Equity
Liabilitas/Aset 
Liabilities/Assets

Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha 
Income For The Year/ Revenues

Laba Tahun Berjalan/Ekuitas 
Income For The Year/Equity

Laba Usaha/Pendapatan Usaha
Income From Operating/Revenues

Laba Usaha/Ekuitas
Income From Operating/Equity

Laba Usaha/Aset
Income From Operating/Assets
Laba Usaha/Aset
Income For The Year/Assets

1167459,1%

88,8%

47,0%

0,0%

5,2%

0,0%

-8,5%

-4,5%

2,8%

44028,6%

2,9%

2,9%

0,0%

7,7%

0,0%

-4,8%

-4,6%

7,5%

941,0%

11,9%

10,6%

0,0%

4,4%

0,0%

-3,6%

-3,3%

4,0%

183,9%

38,9%

28,0%

10,5%

17,8%

10,7%

18,2%

13,1%

12,8%

142,7%

150,4%

60,1%

8,3%

24,1%

12,4%

36,0%

14,4%

9,6%
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GRAFIK KEUANGAN
FINANCIAL GRAPH

Dalam Rupiah | In Rupiah

Dalam Rupiah | In Rupiah

JUMLAH ASET
TOTAL ASSETS

JUMLAH LIABILITAS
TOTAL LIABILITIES

112,555,305,933

52,929,009,516
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2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

66,520,496,318

1,896,786,169

75,669,406,031

8,019,340,592

115,244,595,498

275,005,973,287

32,284,403,032

165,200,682,053
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GRAFIK KEUANGAN
FINANCIAL GRAPH

JUMLAH EKUITAS
TOTAL EQUITY

PENDAPATAN USAHA
REVENUES

59,626,296,417

0
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64,623,710,149

0

67,650,065,439

0

82,960,192,466

109,805,291,234

140,739,483,067

319,106,290,160
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GRAFIK KEUANGAN
FINANCIAL GRAPH

BEBAN USAHA
OPERATING EXPENSES

LABA TAHUN BERJALAN
INCOME FOR THE YEAR

5,041,178,183

3,102,322,063
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2016

2017

2017

2018

2018

3,081,299,272

4,997,413,732

2,459,828,471

2,995,015,928

12,988,201,164

28,418,770,480

14,754,356,376

26,482,339,033

Dalam Rupiah | In Rupiah

Dalam Rupiah | In Rupiah
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PERISTIWA PENTING 2018

Pada tanggal 2 Mei & 17 Mei 2017, 
PT Majapahit Inti Corpora Tbk 
mengumumkan RUPS LB & keterbukaan 
informasi di surat kabar.

Untuk melanjutkan program restrukturisasi 
perusahaan, Pada tanggal 20 April 2017, PT 
Majapahit Inti Corpora Tbk memberikan pem-
beritahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai 
rencana RUPS LB mengenai transaksi material 
perusahaan

Dilaksanakannya RUPS LB pada tanggal 9 
Juni 2017 mengenai:

Persetujuan penjualan saham (divestasi) 
anak perusahaan PT Nusadana Inti 
Investama.

Persetujuan pengambilalihan (akuisisi) 
99,5% saham dalam PT Rezki Batulicin 
Transportasi (RBT).

Persetujuan perubahan anggaran dasar 
Perseroan yaitu tempat kedudukan 
Perseroan yang bepindah ke Gedung 
Jaya, Lantai 5, Jalan MH Thamrin 
No. 12, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan 
Menteng, Jakarta Pusat, 10340.

On May 2 & May 17 2017, PT Majapahit 
Inti Corpora Tbk announced the Special 
General Shareholder Meeting and 
information disclosed to the public by the 
newspaper placement.

To continue the corporate restructuring 
program, on April 20, 2017, PT Majapahit 
Inti Corpora Tbk send the noti cation let-
ter to the Government Financial Services 
Authority (OJK) and the Indonesia Stock Ex-
change (IDX) regarding the Special General 
Shareholders Meeting about the corporate 
material transaction.

The company held the Special General 
Shareholder Meeting on June 9, 2017      
regarding:

Approval of sale of shares or divest-
ment of subsidiary of PT Nusadana Inti 
Investama.

Approval of acquisition of 99.5% 
of shares of PT Rezki Batulicin 
Transportasi.

Approval of the amendment of the 
company articles, about the domicile 
movement of the company to Gedung 
Jaya, 5th Floor, Jalan MH Thamrin 
no.12, Kelurahan Kebon Sirih, 
Menteng, Central Jakarta, 10340.

EVENT HIGHLIGHTS 2018
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Persetujuan perubahan susunan pengurus 
Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Komisaris Utama :
Rosmaria Parlindungan

Direktur Utama :
Doddy Hermawan S.SI

President Director :
Doddy Hermawan S.SI

President of Commisioner :
Rosmaria Parlindungan

Komisaris :
Jimmy Hidayat

Direktur Independen :
William

Independent Director :
William

Commisioner :
Jimmy Hidayat

Komisaris Independen :
Sumarwoto

Independent Commisioners :
Sumarwoto

Dewan Komisaris

Dewan Direksi

Approval of changes in the structure 
of the company’s management with 
the following structure :

Board of Commisioners

Board of Directors

Annual Report 2018
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Melakukan penerbitan risalah RUPS LB di 
surat kabar pada 13 Juni 2017 dan melakukan 
penyampaian iklan ke OJK dan BEI.

Pada 7 Juli 2017 telah dilakukan 
penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) 
antara PT Batulicin Enam Sembilan 
Transportasi (BEST) dengan pemegang 
saham lama Perseroan yakni PT 
Asia Sukses Mandiri, PT Bina Utama 
Nugraha dan Megarich Capital Pte Ltd.

Issuing the summary of the Special General 
Shareholder Meeting on June 13 2017 and 
submitting the public announcement to OJK 
and IDX.

On July 7 2017, the signing of the corporate 
sales and purchase contract had been 
held between PT Batulicin Enam Sembilan 
Transportasi with the previous shareholders, 
PT Asia Sukses Mandiri, PT Bina Utama 
Nugraha and Megarich Capital Pte Ltd.

Keterangan mengenai fakta material 
pengambilalihan saham Perseroan antara 
dengan pemegang saham lama Perseroan 
telah diungkapkan dan diumumkan oleh 
BEST pada tanggal 10 Juli 2017 di surat ka-
bar juga telah disampaikan pelaporannya 
atas fakta material tersebut ke OJK dan BEI 
pada tanggal 10 Juli 2017.

The description of the Company’s material 
facts of acquisition between the previous 
shareholders and the new shareholders has 
been disclosed and announced by BEST on 
10 July 2017 in the newspaper and also sub-
mitted to the OJK and IDX on the same day 
of the placement

PERISTIWA PENTING 2018
EVENT HIGHLIGHTS 2018

Melakukan tindak lanjut dari RUPS LB di 9 
Juni 2017, maka pada tanggal 15 Juni 2017 
dilaksanakan transaksi material yang berisi 
dengan :

Following up the Special General Sharehold-
ers Meeting held on June 9, 2017, therefore 
on June 15, 2017, material transactions shall 
be conducted which containing :

Penandatanganan AJB divestasi PT 
Nusadana Inti Investama sebanyak 
43,700 lembar saham atau 99,32% 
kepemilikan saham.

Penandatanganan AJB akuisisi PT 
Rezki Batulicin Transportasi (RBT) 
sebanyak 205,371,880 lembar saham 
atau 99,5% kepemilikan saham.

Signing of the sales and purchase 
divestment contract of PT Nusadana Inti 
Investama amounting 43,700 shares or 
99.32% ownership.

Signing of the sales and purchased 
acquisition contract of PT Rezki Batulicin
Transportasi (RBT) amounting to 
205,371,880 shares or 99.5% ownership.

14 PT Majapahit Inti Corpora Tbk
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Dalam hal memenuhi peraturan Bapepam 
dan LK Nomor IX.H.1 Lampiran Keputusan 
Ketua Bapepam dan LK No. KEP-264/BLM/2011 
tanggal 31 Mei 2011 tentang pengambilalihan 
perusahaan terbuka (“Peraturan IX.H.1) 
maka secara langsung BEST telah menjadi 
pengendali baru Perseroan serta wajib 
melaksanakan penawaran Tender Wajib 
akibat transaksi ini.

Dengan adanya pengambilalihan ini, maka 
BEST sebagai pemilik 96,34% atau sebanyak 
693,629,000 lembar saham yang merupakan 
pihak pengendali baru Perseroan.

Pada tanggal 20 februari 2018, Jimmy Hidayat 
keluar dari jajaran dewan komisaris dan 
direksi

Terbit di harian Koran Neraca pada tanggal 
7 juni 2018. Pada tanggal 29 juni 2018 
dilaksanaan RUPST & RUPSLB. 

Realisasi investasi penambahan armada 
entitas RBT berupa 20 set Double Trailer 
senilai Rp 132,7 miliar dengan pembayaran 
telah mencapai Rp 111 miliar sampai 
Desember 2018.

In complying to the Bappepam and LK 
number IX.H.1, the document of decision by 
bappepam chairman and LK no. KEP-264/
BLM/ 2011 dated May 31, 2011 concerning 
the acquisition of the public company 
(“Regulation IX.H.1”), then BEST as the new 
controlling shareholder shall be obliged to 
implement the compulsory tender offer 
resulting from this transaction.

With this acquisition, BEST owned 96.34% 
or 693,629,000 shares which is the new 
controlling shareholders of the company.

On February 20 2018, Mr. Jimmy Hidayat 
has been resigned from his position as 
commissioners.

Published on Neraca Daily Newspaper on 
June 7 2018. And held  the Special General 
Shareholder Meeting on June 29 2018.

Realization of investment in adding RBT fleets 
by  buying 20 set of Double Trailer which cost 
IDR 132,7 Billion in total,   and the payment 
has reached IDR 111 Billion until December 
2018.

Berdasarkan akta no.27 tanggal 13 Juli 2017 
pemegang saham menyetujui peningkatan 
modal ditempatkan dan disetor pada RBT 
yang semula Rp 20,640,508,000 menjadi Rp 
43,090,508,000, sehingga kepemilikan saham 
pada entitas anak pada tanggal 13 Juli 2017 
adalah PT Majapahit Inti Corpora Tbk sebesar 
99,76% dan Muhammad Bahruddin 0,24%.

Based on notarial No.27 dated July 13 2017, 
the shareholders approved the increase of 
issued and paid-up capital of RBT from Rp 
20,640,508,000 to Rp 43,090,508,000, there-
fore the composition of subsidiary’s share-
holders on July 13, 2017 become PT Majapa-
hit Inti Corpora Tbk 99.76% and Muhammad 
Bahruddin 0.24%

PERISTIWA PENTING 2018
EVENT HIGHLIGHTS 2018
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IKHTISAR SAHAM
STOCK HIGHLIGHTS

Pencatatan Saham Perseroan Company Shares Record

Saham Perseroan diperdagangkan di Bursa 
Efek Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2001. 
Disamping mencatatkan 165.000.000 lembar 
saham baru hasil penawaran umum, Perseroan 
juga mencatatkan 555.000.000 lembar saham 
pendiri (Company Listing), sehingga jumlah 
seluruh saham yang dicatatkan adalah 
720.000.000 lembar.

Sehubungan dengan peningkatan harga 
kumulatif sebesar Rp. 70.00 dari Rp. 55 menjadi 
Rp. 125 antara 22 Mei 2013 sampai dengan 
31 Mei 2013 dengan jumlah saham yang di 
transaksi sebesar 7,000 lembar saham, melalui 
Pengumuman Peng-SPT015/BEI.WAS/06-2013 
IDX telah melakukan penghentian sementara 
perdagangan saham PT Majapahit Securities 
Tbk di Pasar Regular dan Pasar Tunai, mulai 
perdagangan sesi I tanggal 3 Juni 2013.

The Company’s shares are traded on the 
Jakarta Stock Exchange since July 13, 2001. In 
addition to company listing 165,000,000 new 
shares, the company also listed 555,000,000 
shares listing the total of 720,000,000 shares

In relation to the cumulative price increase 
of Rp. 70.00 from Rp. 55 to Rp. 125 between 
May 22, 2013 up to May 31, 2013 with the 
number of shares in transactions amounting 
to 7,000 shares, through Announcement 
Peng-SPT-015/BEI.WAS/06-2013 IDX has 
suspended trading of shares of limited 
company Majapahit Securities in Regular 
Market And Cash Market, starting trading 
session I dated on June 3, 2013.

Annual Report 2018
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IKHTISAR SAHAM
STOCK HIGHLIGHTS

Melalui pengumuman No. Peng-UPT-0041/
BEI. WAS/09-2017, BEI mencabut izin 
perdagangan saham AKSI, dan sejak tanggal 
25 September 2017, AKSI sudah mulai 
diperdagangkan kembali. Pengerakan 
harga saham Perseroan sejak tahun 2013 
sampai dengan 2019 adalah sebagai 
berikut:

By the Indonesia Stock Exchange official 
announcement No. Peng-UPT-0041/
BEI.WAS/09- 2017, The Indonesia Stock 
Exchange revoked suspended of AKSI Stock 
in the market and then since 25 September 
2017 AKSI has been started to be traded 
in the stock exchange. The share price 
movements of the company from 2013 to 
2019 are as follows :

Pencatatan Harga & Volume 
Saham AKSI di 2018

AKSI Share Price & Volume 
History in 2018

18 PT Majapahit Inti Corpora Tbk
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Pencatatan Harga & Volume 
Saham AKSI di 2018

AKSI Share Price & Volume 
History in 2018

Tahun 2014
Year of 2014

Tahun 2015
Year of 2015

Tahun 2016
Year of 2016

Tahun 2017
Year of 2017

Tahun 2018
Year of 2018

Tertinggi
Highest (Rp)

Tertinggi
Highest (Rp)

Tertinggi
Highest (Rp)

Tertinggi
Highest (Rp)

Tertinggi
Highest (Rp)

Terendah
Lowest (Rp)

Terendah
Lowest (Rp)

Terendah
Lowest (Rp)

Terendah
Lowest (Rp)

Terendah
Lowest (Rp)

Penutupan
Closing (Rp)

Penutupan
Closing (Rp)

Penutupan
Closing (Rp)

Penutupan
Closing (Rp)

Penutupan
Closing (Rp)

Volume (Saham)
Shares

Volume (Saham)
Shares

Volume (Saham)
Shares

Volume (Saham)
Shares

Volume (Saham)
Shares

Jan - Mar

Jan - Mar

Jan - Mar

Jan - Mar

Jan - Mar

Apr – Jun

Apr – Jun

Apr – Jun

Apr – Jun

Apr – Jun

Jul - Sep

Jul - Sep

Jul - Sep

Jul - Sep

Jul - Sep

Okt - Des

Okt - Des

Okt - Des

Okt - Des

Okt - Des

125

125

125

125

400

-

-

-

-

360

-

-

-

406

1.040

-

-

-

980

750

125

125

125

125

240

-

-

-

-

270

-

-

-

125

240

-

-

-

292

222

125

125

125

125

378

-

-

-

-

338

-

-

-

406

840

-

-

-

292

600

-

-

-

-

15,800

-

-

-

-

1,100

-

-

-

13,500

226,200

-

-

-

867,500

459,100

Annual Report 2018

19PT Majapahit Inti Corpora Tbk



ANALISA LAPORAN 
KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS

A. Income Statement

1. Operating Revenue

A. Laporan Laba Rugi           

1. Pendapatan Usaha
Komponen pendapatan utama Perseroan 
merupakan jasa perantara, laba-rugi perdagangan 
efek, jasa penjamin emisi, penasehat investasi 
dan bunga fasilitas pembiayaan (marjin) 
sebelum dilakukannya restrukurisasi menjadi 
bidang usaha umum di tahun 2014. Setelah itu 
sampai dengan pertengahan 2017, pendapatan 
usaha perusahaan hanya merupakan bunga 
atas penempatan surat sanggup yang dilakukan 
entitas anak usaha PT Nusadana Inti Investama 
yang pada akhirnya telah di divestasi pada 
pertengahan 2017.

Prior to restructuring into the general business, 
The main component of the company revenue 
is the intermediary services, securities trading 
pro t, securities underwriter, investment advisory 
and also the interest of  nancing facility. After that 
until mid-2017, Interest on the placement of a 
letter made by the subsidiary of PT Nusadana Inti 
Investama which eventually has been divested in 
mid-2017.

Setelah melakukan divestasi pada entitas 
anak PT Nusadana Inti Investama, Perseroan 
melakukan akuisisi entitas anak PT Rezki Batulicin 
Transportasi pada tanggal 13 Juli 2017. PT 
Rezki Batulicin Transportasi bergerak di bidang 
transportasi angkutan darat termasuk angkutan 
untuk barang dan penumpang ; ekspedisi dan 
pergudangan ; dan transportasi pengangkutan 
yang meliputi pengangkutan barang, container, 
dan tracking trailer; transportasi pertambangan 
dan perminyakan serta transportasi hasil 
perkebunan.

Pada tahun 2018, pendapatan usaha Perseroan 
tercatat sebesar Rp 319 Miliar dari pos 
pendapatan entitas anak sedangkan pada tahun 
2017 pendapatan usaha adalah sebesar Rp 140 
dari pos pendapatan entitas anak.

After divesting the subsidiary of PT Nusadana Inti 
Investama, the company acquired a subsidiary 
company, PT Rezki Batulicin Transportasi 
on July 13, 2017. PT RBT’s business activities 
are to conduct business in the field of land 
transportation including the transportation 
of goods and passengers; expeditions and 
warehousing; and transportation which includes 
the transport of goods, container, and tracking 
trailer; mining and petroleum transportation as 
well as transportation of plantation products.

In 2018, the company’s operating revenue is 
amounted to Rp 319 billion from the subsidiary’s 
income account, and in 2017 operating revenue is 
amounted to Rp 140 billion from the subsidiary’s 
income.
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2. Cost of Revenues

3. Operating Expenses

4. Other Income (Expense)

5. Net Income 

2. Beban Pokok Pendapatan 

3. Beban Usaha 

4. Pendapatan (Beban) Lain-lain 

5. Laba Bersih 

Beban pokok pendapatan tahun 2018 mengalami 
peningkatan dua kali lipat dibandingkan beban 
pokok pendapatan tahun 2017. Peningkatan 
ini adalah terutama pada beban penyusutan, 
karena entitas anak bergerak dalam bidang jasa 
transportasi.

Beban usaha pada tahun 2018 mengalami 
peningkatan dua kali lipat dibandingkan beban 
usaha tahun 2017. Peningkatan ini adalah 
terutama adanya peningkatan pada beban 
administrasi dan umum, dan juga beban 
kepegawaian pada entitas anak.

Pada tahun 2018 Perseroan memiliki 
penghasilan dan beban lain - lain yang menurun 
cukup signifikan dibandingkan di tahun 2017, 
dikarenakan adanya aksi korporasi Perseroan 
pada tahun 2017 yang hanya berdampak pada 
laporan laba rugi di tahun 2017 saja.

Perseroan mencatat laba bersih pada tahun 2018 
sebesar Rp 26.8 miliar dan mengalami kenaikan 
sebesar 80% jika dibandingkan pada tahun 2017. 
Kenaikan ini disebebkan oleh adanya kenaikan 
laba pada entitas anak pada tahun berjalan.

Cost of revenues in 2018 has been increased 
for about two times than cost of revenues in 
2017. This increased is due to the increasing 
in depreciation expenses, since the subsidiary 
is operated in transportation service.

Operating Expenses in 2018 has been 
increased for about two times than operating 
expenses in 2017. This increased is due to 
the increasing in general and administration 
expenses, and the employment expenses in 
subsidiary.

In 2018, the company’s  income and other 
expenses has been decreased with significant 
amount compared to 2017, this due to the 
corporate action in 2017 which has been 
effected in statement of profit or loss in 2017 
only.

The component recorded a net profit of Rp 
26.8 billion in 2018 and has been increased for 
about 80% compared to 2017. This increasing 
is due to an increasing of subsidiary’s income 
in the current year.
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1. Asset

2. Liability

1. Aset

2. Liabilitas

Total aset Perseroan pada akhir tahun 2018 
tercatat sebesar Rp 275 miliar dan mengalami 
kenaikan sebesar 138% dibandingkan tahun 
2017 yaitu sebesar Rp 115.2 miliar. Kenaikan 
tersebut terutama pada pos uang muka, dimana 
adanya penambahan uang muka pembelian 
kendaraan pada entitas anak. 

Disamping penambahan asset perseroan yang 
meningkat signifikan sebesar 138%, dari laporan 
posisi keuangan dapat dilihat bahwa liabilitas 
Perseroan juga mengalami peningkatan dari 
sebesar Rp 32 miliar ditahun 2017 menjadi Rp 
165 miliar ditahun 2018, atau dapat dikatakan 
meningkat empat kali lipat. Kenaikan paling 
signifikan dari liabilitas tersebut adalah pada 
utang bank yaitu sebesar Rp 104 miliar yang 
digunakan untuk melakukan pembayaran uang 
muka pembelian kendaraan pada entitas anak. 

The total asssets of the company at the end 
2018 is amounted to Rp 275 billion and 
increased by 138% compared to the 2017 
which is amounted to Rp 115.2 billion. This 
increasing is in advance account, which there 
were additional advances of purchasing 
vehicles in subsidiary.

Beside the significant increasing of the 
company’s assets of 138% , from the 
statements of financial position, we can see 
that the company liabilities increased from Rp 
32 billion in 2017 to Rp 165 billion in 2018 or 
almost 4 times. The most significant increase 
in liabilities was in the bank loan account 
which amounted to Rp 104 billion, this loan is 
used by the subsidiary to pay their advances 
of purchasing vehicles. 

ANALISA LAPORAN 
KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS

B. Statement of Financial PositionB. Laporan Posisi Keuangan
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3. Equity3. Ekuitas

Pada tahun 2018, ekuitas perseroan 
mengalami peningkatan sebesar 32% dari 
tahun 2017. Peningkatan sebesar 32% ini 
tentunya dikarenakan adanya peningkatan 
laba bersih pada entitas anak perusahaan 
pada tahun berjalan.

In 2018, the company’s equity has been 
increasing for about 32% from 2017. The 
increasing of 32% was due to the increasing 
in net income of subsidiary in the current year.
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LAPORAN 
MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORTS
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LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM BOARD OF COMMISSIONERS

Pemegang Saham yang terhormat, Dear Respected Shareholders,

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang 
tahun 2018 Perseroan terus meningkatkan 
pelaksanaan tata kelola di lingkungan Perseroan 
selaras dengan perkembangan peraturan 
dan norma yang berlaku, dengan antara lain, 
menyelenggarakan program efisiensi internal 
terus dilanjutkan, agar perusahaan dapat terus 
berkembang sesuai dengan biadang usaha 
yang baru serta mampu memaksimalkan nilai 
secara berkesinambungan bagi kepentingan 
pemegang saham dan seluruh karyawan.

The Board of Commissioners considers that 
throughout 2018, the Company continues to 
im- prove the implementation of corporate 
gover- nance in line with the development of 
regulations and prevailing norms by, among 
other things, conducting internal efficiency 
programs continu- ously, so that the company 
can continue to grow in accordance with the 
new business and maximize the business 
value on an ongoing basis for the benefit of 
shareholders and all employees.
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LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM BOARD OF COMMISSIONERS

Selain dari indikator tingkat pertumbuhan 
ekonomi, pemerintah juga akan terus 
meningkatkan produksi industri dalam 
negeri. Juga turut menjaga tingginya angka 
ekspor dan investasi hingga konsumsi rumah 
tangga yang sebelumnya sempat mengalami 
perlambatan ekonomi, namun kondisi 
perekonomian Indonesia masih lebih baik 
ketimbang negara anggota BRICS seperti 
Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan. Dengan ini 
PT. Majapahit Inti Corpora Tbk tetap optimis 
untuk mengembangkan usaha investasi pada 
entitas dengan orientasi pertumbuhan dan 
profit.

Aside from economical growth rate indicator, 
Government also keep increasing local 
industries production. And also keeping up 
to achieve high export quantity, investment, 
and household consumption quality and 
quantity, as it face a slow down in growth in 
the past. Though, the economical condition 
in Indonesia is better than BRICS country, 
which consist of Brazil, Russia, and South 
Africa.Given this, the corporate is fully 
optimist to keep enhancing and growing 
investment in entity with growth and profit 
orientation.

Tahun 2018 masih menunjukan kondisi 
ekonomi yang baik walaupun tantangannya 
lebih besar dimana  kondisi ekonomi global saat 
ini sedang tidak menentu. Perubahan dinamika 
ekonomi global terjadi terutama pada kuartal 
I dan II 2018 dan ke depan, Indonesia diyakini 
tetap dapat menjaga momentum kondisi 
perekonomian untuk menjadi semakin baik 
lagi. Pemerintah turut menargetkan tingkat 
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 
mencapai angka 5,4 persen. 

Year of 2018 still showing a good economical 
condition though challanges within this year is 
greater since global economy conditions still 
unsettled. The dynamic of global economy 
changes occured on the first and second 
quarter of 2018, and in the future, Indonesia 
still believed to be able to maintain the 
economy conditions, and even lead to better 
state. Government also targeting economy 
growth to reach 5,4%. 
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Kinerja Direksi dan karyawan pada tahun 2018 
cukup memuaskan, hal ini terlihat dari hasil 
audit laporan keuangan yang disajikan 
menunjukkan pendapatan usaha Perseroan 
selama tahun 2018 tercatat Rp 319 miliar, 
melonjak tajam dari tahun 2017. Kenaikan 
pendapatan usaha ini menunjukkan aksi 
korporasi perusahaan dalam diversifikasi 
bidang usaha yang semula sebagai perusahaan 
sekuritas menjadi perusahaan dagang yang 
dapat berinvestasi di berbagai perusahaan ini 
berhasil.

The performance of the Board of Directors 
and employees in 2018 is highly satisfactory. 
The evident from the results of the 
audited  financial statements showed the 
income of the business in 2018 recorded 
to reach Rp 319 billion, soaring sharply in 2017. 
The incremental in operating revenues indicate
corporate action in the diversification of 
business sectors originaly as securities firms 
become general trading companies had success-
fully implemented.
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Perseroan senantiasa meningkatkan 
praktik tata kelola perusahaan yang baik 
dengan fokus utama manajemen pada 
implementasi yang dijalankan secara 
konsisten, dan memacu upaya perbaikan 
serta aktivitas pengkajian dan penelaahan 
yang dilakukan secara berkesinambungan.

Dewan Komisaris ingin berterima kasih 
kepada segenap pemangku kepentingan 
Perseroan atas segala dukungan yang 
memungkinkan Perseroan untuk meraih 
keberhasilan pada tahun 2018 dan hingga 
saat ini. Kami juga ingin mengajak seluruh 
para pemegang saham, dan segenap 
pemangku kepentingan Perseroan lainnya 
untuk bahu-membahu bekerja keras untuk 
pertumbuhan ekonomi negara.

Jakarta, 30 April 2019

Atas nama Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Rosmaria Parlindungan

| Jakarta, 30 April 2019

On Behalf of Board of Commissioners

President Commissioner

The Company constantly improves good 
corporate governance practices with the 
main focus of management on consistently 
implemented implementation, and spurs 
continuous improvement efforts and 
assessment activities and reviews.

The Board of Commissioners would like to 
thank all of the company’s stakeholders for 
all the support that enabled the company 
to succeed in 2018 and to date. We would 
also like to invite all shareholders, and all 
other corporate stakeholders to work hard 
together for the economic growth of the 
country.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM BOARD OF COMMISSIONERS
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LAPORAN DEWAN DIREKSI
REPORT FROM BOARD OF DIRECTORS

Para Pemegang Saham dan 
Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Dear Respected Shareholders and 
Stakeholders,

Tahun 2018 masih menunjukan kondisi 
ekonomi yang baik walaupun tantangannya 
lebih besar dimana  kondisi ekonomi global saat 
ini sedang tidak menentu. Perubahan dinamika 
ekonomi global terjadi terutama pada kuartal 
I dan II 2018 dan ke depan, Indonesia diyakini 
tetap dapat menjaga momentum kondisi 
perekonomian untuk menjadi semakin baik 
lagi. Pemerintah turut menargetkan tingkat 
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 
mencapai angka 5,4 persen. Dengan ini PT. 
Majapahit Inti Corpora Tbk tetap optimis untuk 
mengembangkan usaha investasi pada entitas 
dengan orientasi pertumbuhan dan profit.

Seiring dengan selesainya proses perubahan 
kegiatan usaha Perseroan yang semula sekuritas 
menjadi perusahaan yang dapat melakukan 
investasi di bidang usaha lain, sepanjang tahun 
2017 dan 2018, Direksi telah melakukan banyak 
identifikasi terhadap perusahaan sasaran yang 
layak diakuisisi dengan fokus pada tiga strategi 
yaitu memperkuat permodalan, likuiditas 
serta penerapan tata cara penglolaan usaha 
yang baik sesuai dengan standar yang telah 
di tetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
serta mengendalikan kualitas asset terus 
ditingkatkan Direksi.

Year of 2018 still showing a good economical 
condition though challanges within this year is 
greater since global economy conditions still 
unsettled. The dynamic of global economy 
changes occured on the first and second 
quarter of 2018, and in the future, Indonesia 
still believed to be able to maintain the 
economic stability, and even lead to better 
state. Government also targeting economy 
growth to reach 5,4%. Given this, the 
corporate is fully optimist to keep enhancing 
and growing investment in entity with growth 
and profit orientation.

Along with the completion of the process of 
company restructuring and business diversi 
cation from original securities business into 
a general trading company that can invest  
in various business sector, throughout 2017 
and 2018, the Board of Directors has done a 
lot of identification to the potential company 
that deserve to be acquired by focusing on 
three key strategies : strengthening capital, 
liquidity as well as the implementation of 
good business management procedures 
in accordance with the standards set by 
the Financial Services Authority was always 
pushed by all of the board of directors.
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Setelah proses akuisisi perusahaan 
sasaran, performa perusahaan meningkat 
tajam sepanjang kuartal III dan kuartal IV 
di tahun 2017. Pada sepanjang tahun 2017 
pendapatan usaha Perseroan mampu 
bertumbuh menjadi Rp 140 miliar, jauh lebih 
tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 
Selain itu juga peningkatan tajam terjadi 
pada bagian laba bersih Perseroan yang 
mencapai Rp 14,7 miliar pada tahun ini. 
Dengan performa ini seluruh jajaran 
Direksi dan karyawan mampu memberikan 
keuntungan kepada para pemegang saham 
sebesar Rp 20,66 per lembar saham.

After the acquisition of the targeted 
company, the company’s performance 
increased sharply during the third quarter 
and fourth quarter of 2017. In 2017, the 
company’s revenues were able to grow 
to Rp 140 billion, much higher than in the 
previous year. In addition, a sharp increase 
occurred in the company’s net profot of Rp 
14.7 billion this year. With this performance 
the entire Board of Directors and employees 
are able to provide revenue Rp 20.66 per 
share to the all shareholders.

LAPORAN DEWAN DIREKSI
REPORT FROM BOARD OF DIRECTORS

Pada tanggal 10 Juli 2017 proses 
restrukturisasi Perseroan akhirnya 
membuahkan hasil dimana PT Batulicin
Enam Sembilan Transportasi (BEST)
melakukan akusisi sebesar 96,34% 
terhadap Perseroan. Sebagai langkah 
aksi korporasi selanjutnya, Perseroan 
lalu melakukan akuisisi PT Rezki Batulicin 
Transportasi sebesar 99,74% sebagai anak 
usaha yang baru di bidang logistik dan 
pertambangan. Dengan dilakukannya 
beberapa aksi korporasi, Perseroan lalu 
mengadakan Public Expose Insidentil yang 
dilaksanakan pada 8 September 2017.

On July 10, 2017, the company’s restructuring 
process finally resulted in which PT Batulicin 
Enam Sembilan Transportasi (BEST) acquiring
96.34% of the company. As a subsequent 
corporate action step, the Company then 
aquired PT Rezki Batulicin Transportasi 
amounting to 99.74% as a new subsidiary 
in logistics and mining. By doing some 
corporate actions, the company 
then conducted an incidental public
expose on September 8, 2017.
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Kami juga menyampaikan terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak dan 
mitra kerja atas dukungan dalam kolaborasi 
yang saling membangun; Pemerintah dan 
regulator yang terus bekerja keras untuk 
menjaga stabilitas perekonomian dan iklim 
berbisnis yang kondusif di Indonesia; serta 
masyarakat luas yang turut membantu 
kelancaran bisnis Perseroan. Mari kita 
bersama-sama melangkah maju dalam 
optimisme yang lebih kuat untuk menciptakan 
manfaat dan sumbangsih yang optimal bagi 
seluruh pemangku kepentingan.

We also extend our deep gratitude to all 
parties and partners for their support 
in a mutually constructive collaboration; 
Governments and regulators who continue 
to work hard to maintain economic stability 
and conducive business climate in Indonesia; 
as well as the wider community that helped 
to foster the  company’s business. Let us all 
step forward in a stronger optimism to create 
an optimal benefit and contribution for all 
stakeholders.

Mewakili Direksi, saya menyampaikan 
rasa terima kasih yang tulus dan apresiasi 
kepada seluruh karyawan dan jajaran 
manajemen Perseroan atas dedikasi dan 
kerja keras dalam mendukung usaha 
Perseroan mencetak berbagai prestasi 
dan pencapaian yang membanggakan.

On behalf of the Board of Directors, I would 
like to express our sincere gratitude and 
appreciation to all employees and the 
management of the Company for their 
dedication and hard work in supporting 
the Company’s efforts to achieve various and 
proud achievements.

LAPORAN DEWAN DIREKSI
REPORT FROM BOARD OF DIRECTORS
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LAPORAN DEWAN DIREKSI
REPORT FROM BOARD OF DIRECTORS

Kedepan kami berharap agar perusahaan ini 
dapat berkembang lebih baik, maka perlu 
menguatkan diversi kasi usaha Perseroan 
di bidang–bidang lainnya. Hal ini akan terus 
kami lakukan penjajakan ataupun rencana 
aksi korporasi lainnya dibidang lain dalam 
beberapa tahun ke depan dengan tetap 
mempertahankan status sebagai perusahaan 
terbuka.

Atas nama Direksi, kami ucapkan Terima kasih 
kepada Dewan Komisaris, pemegang saham, 
dan rekan kerja atas kepercayaan yang telah 
diberikan.

In the future we hope that the company 
could grow exponentially, it is really necessary 
to strengthen the diversification of the 
company’s business in other fields. This 
process will continue our exploration or other 
corporate action plan in other fields in the 
next few years while maintaining the status of 
an open company.

On behalf of the Board of Directors, we would 
like to thank the Board of Commissioners, 
shareholders, and colleagues for their trust.

Jakarta, 30 April 2019

Atas nama Dewan Direksi

Direktur Utama
Doddy Hermawan S.SI

| Jakarta, 30 April 2019

On Behalf of Board of Directors

President Director
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INFORMASI PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Kontak Perusahaan

PT Majapahit Inti Corpora Tbk (“Perseroan”)

Gedung Jaya, Lantai 5
Jalan MH Thamrin No. 12
Kelurahan Kebon Sirih, 
Kecamatan Menteng Jakarta 
Pusat 12190

Tel. : (021) – 23586378 
Fax : (021) – 23586349

Email : Corporate@majapahitinticorpora.co.id 
Web : www.majapahitinticorpora.co.id

COMPANY’S INFORMATION

Company’s Contact

Company’s Address

Company’s Name
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Direktur Utama :
Doddy Hermawan S.SI

President Director :
Doddy Hermawan S.SI

Direktur Independen :
William

Independent Director :
William

Dewan Direksi Board of Directors

INFORMASI PERUSAHAAN
COMPANY’S INFORMATION

Tentang Perseroan Company In Brief

PT Majapahit Inti Corpora Tbk didirikan pada 
tanggal 12 Februari 1990 dengan nama PT. 
Asia Kapitalindo berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan No.43 yang kemudian diperbaiki 
dengan Akta No. 59 tanggal 21 Maret 1990 yang 
keduanya dibuat oleh dan dihadapan Ny. Maria 
Kristiana Soeharyo, S.H., Notaris di Jakarta. 
Akta pendirian Perseroan telah disahkan oleh 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan No. C2-2049.HT.01.01.TH.1990 
tanggal 10 April 1990, dan Akte tersebut telah 
didaftarkan dalam buku register pada Kantor 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing- 
masing pada tanggal 17 April 1990 dibawah No. 
842/1990 dan tanggal 17 April 1990 di bawah 
No. 843/1990, serta diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 
1 Juni 1990, Tambahan No. 1978/1990.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana 
dinyatakan dalam Akta Pendirian telah 
mengalami beberapa kali perubahan yang 
terakhir adalah Akta No. 8 tanggal 19 Mei 
2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Leolin 
Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Surat Keputusan No. AHU-33427.
AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010 dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia di bawah No. AHU0049937.
AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010,

Majapahit Inti Corpora Tbk was established on 
February 12, 1990 under the name PT. Asia 
Kapitalindo based on Deed of Establishment of 
the Company No.43 which was then amended 
by Deed No. 59 dated March 21, 1990, both of 
which were made by and in front of Ny. Maria 
Kristiana Soeharyo, S.H., Notary in Jakarta. 
The deed of establishment of the Company 
has been approved by the Minister of Justice 
of the Republic of Indonesia in his Decision 
Letter no. C2-2049.HT.01.01.TH.1990 dated 
April 10, 1990, and the deed was registered in 
the register book of the Central Jakarta District 
Court on April 17, 1990, under No. 842/1990 
and dated 17 April 1990, under No. 843/1990, 
and published in the State Gazette of the 
Republic of Indonesia No. 44 dated June 1, 
1990, Supplement No. 1978/1990.

The Articles of Association of the Company 
as stated in the Deed of Establishment have 
been amended several times. 8 dated May 
19, 2010 made by and in the presence of 
Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta who 
has obtained approval from the Minister of 
Justice and Human Rights of the Republic 
of Indonesia in his Decision Letter no. AHU-
33427.AH.01.02. Year 2010 dated July 2, 2010 
and has been registered in the Company 
Register at the Ministry of Law and Human 
Rights of the Republic of Indonesia under No. 
1. AHU0049937.AH.01.09.Tahun 2010 dated 
July 2, 2010,
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serta telah diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No. 59, tanggal 26 Juli 2011, 
Tambahan No. 21248 (“Akta No. 8/2010”), para 
pemegang saham Perseroan memutuskan 
untuk mengubah nama Perseroan dari PT Asia 
Kapitalindo Securities Tbk menjadi PT Majapahit 
Securities Tbk.

and has been published in the State Gazette 
of the Republic of Indonesia No. 59, dated July 
26, 2011, Supplement no. 21248 (“Deed No. 
8/2010”), the shareholders of the Company 
decided to change the name of the Company 
from PT Asia Kapitalindo Securities Tbk to PT 
Majapahit Securities Tbk.

Perseroan merupakan sebuah Perseroan 
terbatas berstatus perusahaan terbuka (public 
company) yang ruang lingkup kegiatannya 
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan 
menjalani usaha sebagai Perusahaan Efek, 
antara lain selaku penjamin emisi efek, perantara 
pedagang efek dan sebagai manajer investasi. 
Perseroan telah memperoleh izin usaha untuk 
melakukan aktivitas perusahaan efek melakukan 
bidang usaha sebagai perantara pedagang 
efek dan penjamin emisi efek dari Departemen 
Keuangan RI dalam Surat keputusan No. 708 
/ KMK.013 / 1990 dan No. 709 / KMK.013/1990 
yang keduanya tertanggal 14 Juni 1990. 
Selanjutnya Perseroan memperoleh izin usaha 
dalam bidang usaha sebagai manajer investasi 
dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 
masing- masing dalam surat keputusan No. KEP-
05 / PM- MI / 1993 tanggal 23 Juni 1992, No. Kep-
271 / PM / 1992 tanggal 23 Juni 1992 dan No. 
KEP- 05 / PM-MI / 1993 tanggal 6 Desember 1993.

The Company is a public limited company 
whose scope of activities is based on the 
Company’s Articles of Association conducting 
business as a Securities Company, among 
others, as an under- writer, a securities broker 
and as an investment manager. The Company 
has obtained a business license to engage 
in the activities of a securities company in 
the business  eld as a securities bro- ker and 
underwriter of the Ministry of Finance of the 
Republic of Indonesia in its Decision Letter no. 
708 / KMK.013 / 1990 and no. 709 / KMK.013 
/ 1990 both dated June 14, 1990. Subsequent- 
ly, the Company obtained business license in 
the  eld of business as investment manager of 
the Chairman of the Capital Market Supervisory 
Agency respectively in its decision letter no. KEP- 
05 / PM-MI / 1993 dated June 23, 1992, No. Kep- 
271 / PM / 1992 dated June 23, 1992 and No. 
KEP-05 / PM-MI / 1993 dated December 6, 1993.

INFORMASI PERUSAHAAN
COMPANY’S INFORMATION
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Seiring dengan berjalannya waktu kegiatan 
usaha Perseroan semakin terlihat lebih fokus 
hanya kepada bidang Perantara Pedagang Efek 
dan Penjamin Emisi Efek, khususnya dalam hal 
perdagangan surat hutang sehingga pada bidang 
usaha sebagai manajer investasi tidak dilakukan 
sebagaimana mestinya. Sesuai dengan peraturan 
yang berlaku maka pada tahun 2010 Perseroan 
wajib mengembalikan ijin usaha Manajer Investasi 
kepada Otoritas Jasa Keuangan (d/h BAPEPAM-
LK), dan pengembalian izin usaha telah disetujui 
oleh Badan Pengawas Pasar Modal melalui surat 
No. S-8109/BL/2010 tanggal 20 September 2010. 

Perseroan merubah Anggaran Dasar Perseroan 
dalam kegiatan usahanya menjadi Perdagangan 
Umum dan Jasa berdasarkan Akta No.60 tanggal 
28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Leolin 
Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
No.AHU-0941191. AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 
26 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta No.60 
tanggal 28 Juli 2015 tersebut para pemegang 
saham Perseroan memutuskan untuk mengubah 
nama Perseroan dari PT Majapahit Securities 
Tbk menjadi PT Majapahit Inti CorporaTbk.

As time goes on, the Company’s business 
activities are increasingly focused on brokerage 
and securities brokerage, especially in the case 
of debt trading so that the business sector as 
in- vestment manager is not done properly. In 
accordance with the prevailing regulations, in 
2010 the Company is required to return the 
business license of the Investment Manager 
to the Finan- cial Services Authority (d / h 
BAPEPAM-LK), and the return of the business 
license has been ap- proved by the Capital 
Market Supervisory Agency through letter no. 
S-8109 / BL / 2010 dated Sep- tember 20, 2010.

The Company amended its Articles of Association 
in its business activities into General Trading 
and Services pursuant to Deed No. 60 dated 
July 28, 2015 made before Leolin Jayayanti, SH, 
Notary in Jakarta which has been approved 
by the Minister of Law and Human Rights of 
the Republic of Indonesia No.AHU- 0941191. 
AH.01.02 Year 2015 dated August 26, 2015 and  
based on Deed No. 60 dated July 28, 2015, the 
shareholders of the Company decided to change 
the name of the Company from PT Majapahit 
Securities Tbk to PT Majapahit Inti Corpora Tbk.

Pada tahun 2001 Perseroan melakukan 
penawaran umum saham dengan mener-
bitkan sebanyak 165.000.000 lembar saham 
kepada publik dan mencatatkan sejumlah 
720.000.000 lembar saham di Bursa Efek 
Surabaya pada tanggal 13 Juli 2001 sehingga 
status Perseroan berubah dari Perusahaan 
Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka. 
Saat ini seluruh saham Perseroan tercatat 
di Bursa Efek Indonesia.

In 2001, the Company conducted a public 
o er- ing of shares by issuing 165,000,000 
shares to the public and listed 720,000,000 
shares on the Surabaya Stock Exchange on 
July 13, 2001 so that the Company’s status 
changed from Closed Company to Open Com-
pany. Currently, all of the Company’s shares 
are listed on the Indonesia Stock Exchange.
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Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 
Perseroan yang menjabat sampai 
dengan tanggal Laporan Tahunan ini 
adalah sebagaimana dinyatakan dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT 
Majapahit Inti Corpora Tbk dalam Akta 
No. 47 tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat 
dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di 
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat 
dalam Database Sisminbakum Direktorat 
Jenderal Administrasi Hukum Umum 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 
21 Juni 2017, berdasarkan Surat No. AHU-
AH.01.03-0148794 tertanggal 21 Juni 2017 
serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
pada Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dengan No. 
AHU-0013493.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 
21 Juni 2017 antara lain sebagai berikut :

The composition of the Board of 
Commissioners and Board of Directors of 
the Company which has been in office up to 
the date of this Annual Report is as stated 
in the Deed of Statement of Meeting of PT 
Majapahit Inti Corpora Tbk. 47 dated June 9, 
2017 made before Fathiah Helmi, SH, Notary 
in Jakarta, which has been received and 
recorded in the Sisminbakum Database of the 
Directorate General of Legal Administration 
of the Department of Justice and Human 
Rights of the Republic of Indonesia on June 
21, 2017, No. AHU-AH.01.03-0148794 dated 
June 21, 2017 and registered in the Register 
of the Company at the Ministry of Law and 
Human Rights of the Republic of Indonesia 
with no. AHU-0013493.AH.01.02. Year 2017 
dated June 21, 2017, among others, as follows:
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Komisaris Utama
President Commissioner

Direktur Utama
President Director

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direktur Independen
Independent Director

Rosmaria Parlindungan

Doddy Hermawan S.SI

Sumarwoto

William

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS

BOARD OF DIRECTORS
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PT BATULICIN 
ENAM SEMBILAN 
TRANSPORTASI

PUBLIK

STRUKTUR SAHAM
SHAREHOLDING STRUCTURE

KOMPOSISI SAHAM
SHAREHOLDING STRUCTURE

Komposisi kepemilikan saham PT Majapahit 
Inti Corpora Tbk per 31 Desember 2018 adalah 
sebagai berikut :

The share composition per 31 December 2018 
was :

No.
Nama
Name

Jumlah Saham
Total Share

Persentase
Percentage

1

2

PT Batulicin Enam Sembilan 
Transportasi

Publik (masing-masing dibawah 5%)

Total

707,420,250

12,579,750

720,000,000

98,25%

1,75%

100.00%

98,25%

1,75%

-

-

40 PT Majapahit Inti Corpora Tbk

Annual Report 2018



STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE

Board Of Commissioner

Board Of Directors

Committee Audit

Corporate Secretary

Investment Division Human Resources
& General Affair

Internal Audit

Dewan Komisaris

Dewan Direksi

Komite Audit

Sekertaris Perusahaan

Div. Investasi HR & GA Audit Internal
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PT Rezki Batulicin Transportasi (RBT) didirikan 
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.23 
tanggal 11 Juli 2011. Kegiatan usaha PT RBT 
adalah menjalankan usaha–usaha di bidang 
transportasi angkutan darat termasuk angkutan 
untuk barang dan penumpang ; ekspedisi dan 
pergudangan ; dan transportasi pengangkutan 
yang meliputi pengangkutan barang, container, 
dan tracking trailer; transportasi pertambangan 
dan perminyakan serta transportasi hasil 
perkebunan.

Alamat kantor RBT berada di Jalan Raya Batulicin 
No.01 RT.11 RW 03 Batulicin, Tanah Bumbu, 
Provinsi Kalimantan Selatan. PT RBT menunjang 
beberapa tambang yang berlokasi di Kabupaten 
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang 
diantaranya adalah Tambang PT BIB, Kontraktor 
PT BUMA, Tambang PT MSTB, Tambang PT AJE, 
serta Kontraktor PT KTM.

PT Rezki Batulicin Transportasi (RBT) was 
established based on the Company’s Deed 
of Establishment No.23 dated July 11, 2011. 
PT RBT’s business activities are to conduct 
business in the field of land transportation 
including the transportation of goods and 
passengers; expeditions and warehousing; and 
transportation which includes the transport of 
goods, container, and tracking trailer; mining 
and petroleum transportation as well as 
transportation of plantation products.

The official address of the RBT office is located 
at Jalan Raya Batulicin No.01 RT.11 RW 03 
Batulicin, Tanah Bumbu, South Kalimantan 
Province. PT RBT supports several local mines 
company located in Tanah Bumbu, district of 
South Kalimantan, among which are PT BIB 
Mine, PT BUMA Contractor, PT MSTB Mine, PT 
AJE Mine, and PT KTM Contractor.

ANAK PERUSAHAAN
SUBSIDIARIES

PT REZKI BATULICIN TRANSPORTASI PT REZKI BATULICIN TRANSPORTASI

Saat ini PT. Rezki Batulicin Transportasi memiliki 
45 unit Tronton, 6 unit Skania, 23 unit Engkel 
dan 2 unit Water Tank. Dengan jumlah unit 
tersebut PT. Rezki Batulicin Transportasi mampu 
memenuhi kebutuhan pelanggan.

Currently, PT. Rezki Batulicin Transportasi has 
45 Tronton units, 6 Skania units, 23 Engkel units 
and 2 Water Tank units. With theses number of 
assets PT. Rezki Batulicin Transportasi able to 
meet customer needs.
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Komisaris dan Direksi
Commissioner and Director

Komisaris
Commissioner

: Muhammad Bahruddin

: Muhammad AliansyahDirektur
Director

No Nama
Name

Jumlah Saham
Total Share

Presentase
Precentage

1

2

PT Majapahit Inti Corpora Tbk

Muhammad Bahruddin

Total

429,871,880

1,033,200

430,905,080

99,76 %

0,24%

100%
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DEWAN 
KOMISARIS 
DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISIONER 
AND BOARD OF DIRECTOR

1

3

2

4

Komisaris Utama
President Commissioner

Direktur Utama
President Director

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direktur Independen
Independent Director

Rosmaria Parlindungan

Doddy Hermawan S.SI

Sumarwoto

William

134 2
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Komisaris Utama
President Commissioner

Rosmaria Parlindungan

Berkewarganegaraan Indonesia, lahir pada tahun 
1972, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama 
Perseroan sejak Juli 2017. Beliau berpengalaman 
lebih dari 20 tahun dalam bidang hukum 
korporasi baik menangani perusahaan terbuka 
maupun privat dimana sebelumnya beliau 
menjabat sebagai Head of Legal di PT Yiwan 
Mining pada tahun 2008-2014, sebagai Senior 
Notary Asisstant di Kantor Notaris Dr.Irawan 
Soerodjo pada tahun 2003–2008, Beliau pernah 
menjabat sebagai Legal Supervisor di PT Mayora 
Indah Tbk sejak tahun 2000-2003. Beliau 
menselesaikan pendidikan sarjana hukumnya di 
Universitas Atmajaya Jogjakarta pada tahun 1995 
dan mendapatkan gelar Master dalam Hukum 
Bisnis di Universitas Pelita Harapan Jakarta pada 
tahun 2003.

Indonesian citizen, born in 1972, She has been the 
President Commissioner of the Company since July 
2017. She has more than 20 years experience in 
corporate law both with public company as well 
as private where She previously served as head 
of legal at PT Yiwan Mining in 2008 - 2014, served 
as Senior Notary Asisstant at Notary’s O ce Dr. 
Irawan Soerodjo from 2003 - 2008, served as a 
legal supervisor at PT Mayora Indah Tbk since year 
2000- 2003. She completed her education in law 
degree at University of Atmajaya Jogjakarta in 1995 
and earned her Master’s degree in Business Law at 
University of Pelita Harapan Jakarta in 2003.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONER PROFILE
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PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONER PROFILE

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sumarwoto

Berkewarganegaraan Indonesia, lahir pada 
tahun 1947, beliau menjabat sebagai Komisaris 
Independen Perseroan sejak Juli 2017. Beliau 
berpengalaman lebih dari 44 tahun di bidang 
pertambangan dimana beliau pernah menjabat 
sebagai Chief Executive Officer PT Arutmin 
Indonesia pada tahun 2006–2009 dimana 
sebelumnya beliau telah mengabdi di 
perusahaan tersebut selama lebih dari 19 
tahun. Beliau juga pernah menjabat sebagai 
direktur pada PT Mandan Steel Fabricators 
pada tahun 2009–2014. Beliau mengawali karir 
sebagai engineer di beberapa perusahaan 
termasuk PT INCO Engineering dan PT Bukit 
Baiduri Energi di tambang nickel dan batubara. 
Beliau menyelesaikan pendidikannya di Institut 
Teknologi Bandung pada tahun 1974.

Indonesian citizen, born in 1947, He has been an 
Independent Commissioner of the Company since 
July 2017. He has over 44 years experience in 
mining where He served more than 19 years at PT 
Arutmin Indonesia and He was appointed as Chief 
Executive Officer of PT Arutmin Indonesia in 2000–
2009. He also served as director of PT Mandan 
Steel Fabricators in 2009 - 2014. He started his 
career as an engineer in several mining companies 
including PT INCO Engineering and PT Bukit Baiduri 
Energy in nickel and coal mines. He completed his 
education at the Bandung Institute of Technology 
in 1974.
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Direktur Utama
President Director

Director Independen
Independent Director

Doddy Hermawan S.SI William

Berkewarganegaraan Indonesia, lahir pada tahun 
1975, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur 
Perseroan sejak Juli 2017. Beliau berpengalaman 
lebih dari 20 tahun dalam bekerja di pertambangan 
dan berbagai bidang lainnya. Sebelumnya beliau 
juga berpengalaman di Industri tambang sebagai 
General Affair di PT Yiwan Mining pada tahun 2006 
-2014. Selain itu beliau juga aktif menulis mengenai 
penelitian di bidang pertambangan salah satunya 
adalah prospek pertambangan pasir silika di Tanjung 
pinang, Kalimantan Barat. Beliau menyelesaikan 
pendidikan sarjana di Universitas Nasional Jakarta di 
bidang sains.

Berkewarganegaraan Indonesia, lahir pada tahun 
1976, beliau menjabat sebagai Direktur Independen 
Perseroan sejak Juli 2017. Beliau berpengalaman lebih 
dari 22 tahun dalam bekerja di bidang perbankan 
dan keuangan. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai 
pemegang saham pada PT Sinar Mandirijaya Perkasa. 
Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Direktur 
Operasional di PT Mandiri Finance Indonesia pada 
tahun 2011 – 2016. Beliau telah berkarir di PT Mandiri 
Finance Indonesia sejak tahun 2007 dan memegang 
beberapa posisi penting seperti Brand Manager, Area 
Manager dan General Manager di tingkat Nasional. 
Beliau mengawali karir di dunia perbankan sejak 
tahun 1995 di PT Bank Harapan Sentosa sebelum 
pindah pada tahun 1998 ke PT Bank Unibank, Tbk.

Indonesian citizen, born in 1975, has served as President 
Director of the Company since July 2017. He has more 
than 20 years experience in mining and other  elds. He 
is currently General Affair at Holding Group PT Batulicin 
Enam Sembilan. Previously He also experienced in 
mining industry as general a air at PT Yiwan Mining in 
2006-2014. In addition, He also actively writes research 
in mining topic. One of the best his publication is the 
prospect of silica sand mining in Tanjung Pinang, West 
Kalimantan. He completed his undergraduate education 
at the National University of Jakarta as Bachelor of 
science.

Indonesian citizen, born in 1976, he has been an 
Independent Director of the Company since July 2017. 
He has over 22 years experience in banking and finance 
industry. Currently, He is also a shareholder of PT Sinar 
Mandirijaya Perkasa. Previously He served as Director 
of Operations at PT Mandiri Finance Indonesia in 2011 
- 2016. He has worked at PT Mandiri Finance Indonesia 
since 2007 and holds several important positions such 
as Brand Manager, Area Manager and General Manager 
at the National scope. He began his career in banking 
since 1995 at PT Bank Harapan Sentosa before moving 
on in 1998 at PT Bank Unibank, Tbk.

PROFIL DEWAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTOR PROFILE
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TATA KELOLA 
PERUSAHAAN
YANG BAIK 
GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE
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TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta 
rencana strategis Perseroan dalam bentuk 
rencana korporasi (corporate plan) dan 
rencana kerja (work plan);

Menetapkan struktur organisasi Perseroan, 
lengkap dengan rincian tugas setiap divisi 
dan unit usaha;

Mengendalikan dan mengembangkan 
sumber daya yang dimiliki Perseroan secara 
efektif dan efisien;

Membentuk sistem pengendalian internal 
dan manajemen risiko Perseroan;

Melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Perseroan;

Formulating the Company’s vision, mission, 
and values as well as the strategic plan in the 
form of a corporate plan and work plan;

Determining the Company’s organizational 
structure, equipped with the details of tasks 
for each division and business unit;

Controlling and developing the Company’s 
resources in an effective and efficient manner;

Establishing the Company’s internal control 
and risk management systems;

Performing the Company’s corporate social 
and environmental responsibility;

Direksi Perseroan memimpin dan mengelola 
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan, Pedoman 
Direksi, Anggaran Dasar dan peraturan 
perundangan yang berlaku serta dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance.

Tugas-tugas Direksi secara kolektif meliputi, 
antara lain:

The Board of Directors leads and manages the 
Company for the interest of the Company, based 
on the Company’s objectives and purposes, Board 
of Directors Charter, Articles of Association, and 
prevailing rules and regulations by taking into 
account the Good Corporate Governance 
principles.

Duties, Responsibilities and Scope of Work The 
Board of Directors is collectively responsible for, 
among others:

1. Tugas & Tanggung Jawab Dewan
Direksi

1. Duties and Responsibilites of Board of
Directors
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TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Mengelola daftar pemegang saham dan 
daftar khusus;

Menyusun dan menyediakan laporan 
keuangan berkala dan laporan tahunan 
Perseroan;

Menyusun dan menyampaikan informasi 
material yang disyaratkan kepada publik;

Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS 
luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar 
Perseroan dan peraturan perundangan yang 
terkait.

Maintaining the Company’s share register and 
special register;

Preparing and presenting the Company’s 
Periodic Financial Statement and Annual 
Report;

Preparing and presenting the required 
material information to public;

Organizing the Annual and Extraordinary 
GMS in accordance with the Company’s 
Articles of Association and prevailing rules and 
regulations.

Direksi menjalankan tugas kepengurusan 
Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung 
jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan 
Perseroan dan dengan memperhatikan 
kepentingan para pemangku kepentingan 
Perseroan.

The Board of Directors carries out its task in 
managing the Company in good faith, with full 
responsibility and in prudent manner for the 
interest of the Company and by taking into 
consideration the interests of the Company’s 
stakeholders.
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Sampai dengan Laporan Tahunan ini dibuat, 
Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang yakni :

Up to this Annual Report, the Company’s Board of 
Directors consists of 2 (two) persons:

Penyelenggaran rapat Direksi dapat dilakukan 
sewaktu-waktu apabila dipandang perlu 
oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atas 
permintaan seorang atau lebih anggota Dewan 
Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) 
orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-
sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara. Rapat Direksi 
adalah sah dan berhak mengambil keputusan 
yang mengikat apabila lebih dari 1⁄2 jumlah 
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. 

Positioned as President Director with 
duties and is responsible for the company’s 
operational control and planning and 
coordinates all operational development of 
the Company.

Positioned as Independent Director, 
responsible and responsible for creating and 
improving independence in the management 
of the Company in order to secure the 
interests of minority shareholders and other 
stakeholders.

Meeting of the Board of Directors may be 
conducted at any time as deemed necessary by 
one or more members of the Board of Directors, 
upon the request of one or more members of the 
Board of Commissioners or at the written request 
of 1 (one) or more Shareholders who together 
represent 1/10 or more of The total number of 
shares with voting rights. The meeting of the 
Board of Directors is valid and entitled to take 
binding decisions if more than 1⁄2 the number of 
members of the Board of Directors are present or 
represented in the meeting.

Doddy Hermawan S.SI

William

Doddy Hermawan S.SI

William

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Menjabat sebagai Direktur Utama dengan
tugas dan bertanggung jawab atas 
pengendalian serta perencanaan 
operasional Perusahaan serta meng-
koordinasikan seluruh pengembangan
operasional Perusahaan.

Menjabat sebagai Direktur Independen, 
bertugas dan bertanggung jawab 
menciptakan serta meningkatkan 
independensi dalam pengelolaan 
Perusahaan demi menjamin kepentingan 
pemegang saham minoritas dan pemangku 
kepentingan lainnya.
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Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili 
Perseroan, termasuk di lembaga peradilan 
untuk masalah apapun, untuk mengikat 
Perseroan terhadap pihak-pihak lain atau 
mengikat pihak lain dengan Perseroan, dan 
untuk melaksanakan setiap dan semua 
tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan 
perusahaan dalam batasan ketentuan yang 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, 
Dewan Direksi dapat mengikuti dan 
melakukan pendidikan maupun pelatihan 
baik internal maupun eksternal diantaranya 
Program Profesi managemen pada 
Lembaga Pendidikan, workshop, seminar 
yang diselenggarakan oleh BEI, AEI, 
OJK dan lainnya.

The Board of Directors shall have the authority 
to represent the Company, including the judiciary 
for any matter, to bind the Company to other 
parties or to bind other parties with the Company, 
and to execute any and all actions relating to the 
management of the enterprise within the limits 
stipulated in the Articles of Association Company.

In order to improve the competence, the Board 
of Directors are eligible to follow and conduct 
internal and external education and training 
such as Professional Management Program 
at Education Institution, workshop, seminar 
organized by ISE, AEI, OJK and others.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dewan Komisaris Dewan Komisaris Perseroan
mengawasi kebijakan kepengurusan yang 
ditetapkan oleh Direksi, dan mengawasi 
serta memberikan nasihat kepada
Direksi dalam melakukan kepengurusan
sesuai dengan Pedoman Dewan
Komisaris, Anggaran Dasar dan peraturan
perundangan yang berlaku serta dengan
memperhatikan prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance.

The Board of Commissioners The Board of 
Commissioners oversees management policies 
made by the Board of Directors and oversees as 
well as provides advice to the Board of Directors
in managing the business in accordance with 
the Board of Commissioners Charter, Articles of 
Association and prevailing rules and regula-
tions by taking into account Good Corporate 
Governance principles.

2. Tugas & Tanggung Jawab Dewan
Komisaris

2. Duties and Responsibilites of Board of
Commissioners
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Tugas dan Tanggung Jawab Tugas-tugas 
Dewan Komisaris secara umum meliputi :

Duties and Responsibilities In general, the 
duties of the Board of Commissioners includes :

Memberikan tanggapan dan rekomendasi 
atas rencana kerja tahunan Perseroan yang 
diajukan Direksi;

Melakukan pengawasan dan memberikan 
nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis 
Perseroan dan upaya-upaya manajemen 
dalam menerapkan pengendalian internal;

Melakukan pengawasan dan memberikan 
nasihat kepada Direksi dalam penyusunan 
dan pengungkapan laporan keuangan 
berkala;

Memberikan laporan mengenai pelaksanaan 
tugas pengawasan dan pemberian nasihat 
yang dilakukannya dalam laporan tahunan 
serta menelaah dan menyetujui laporan 
tahunan tersebut;

Mempertimbangkan keputusan Direksi yang 
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris 
berdasarkan Anggaran Dasar;

Melaksanakan fungsi nominasi dan 
r e m u n e r a s i ;

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;

Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan 
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai 
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan 
peraturan perundangan yang terkait.

Providing feedback and recommendation on 
the Company’s annual work plan proposed by 
the Board of Directors;

Monitoring and providing advice to the Board 
of Directors concerning the Company’s 
business risks and management efforts in 
implementing internal control;

Monitoring and providing advice to the Board 
of Directors in preparing and disclosing the 
periodic financial statements;

Submitting report concerning implementation 
of its supervision and advisory duties in the 
annual report and approving such annual 
report;

Considering the Board of Directors decision 
which requires the Board of Commissioners 
approval based on Articles of Association;

Performing nomination and remuneration 
function;

Monitoring the implementation of Good 
Corporate Governance principles in the 
Company’s business activities;

Under certain circumstances, convening 
Annual GMS and Extraordinary GMS in 
accordance with the Company’s Articles of 
Association and relevant rules and regulations.
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Dewan Komisaris menjalankan tugas penga-
wasannya dengan itikad baik, penuh tanggung 
jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan 
Perseroan dan dengan memperhatikan 
kepentingan para pemangku kepentingan
Perseroan.

Anggaran Dasar juga mengatakan anggota Dewan 
Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 
5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak 
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Apabila karena suatu sebab jabatan Dewan 
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 
90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya 
lowongan tersebut harus diadakan RUPS.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewak-
tu-waktu atas permintaan Dewan Komisaris 
maupun Dewan Direksi dan atas permintaan 
pemegang saham. Kuorum kehadiran se-
bagaimana diisyaratkan dalam undang-undang 
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. 
Keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah 
suara yang hadir sebagaimana ditentukan dalam 
undang-undang.

The Board of Commissioners carries out its duties 
in good faith, with full responsibility and prudent 
manner for the interest of the Company and takes 
into consideration the interests of the Company’s 
stakeholders.

The Articles also states that members of the Board 
of Commissioners are appointed by the GMS for 
a period of 5 (five) years without prejudice to the 
right of the GMS to terminate at any time.

If for any reason the position of the Board of Com-
missioners is vacant, then within 90 (ninety) days 
after such vacancy shall be held by the General 
Meeting of Shareholders.

Meetings of the Board of Commissioners may 
be held at any time upon request of the Board 
of Commissioners or the Board of Directors and 
at the request of the shareholders. The quo-
rum of presence as required by law on Limited 
Liability Companies has been complied with. The 
decision of the meeting based on deliberations for 
consensus or by vote agrees from the number of 
votes present as provided in the law.
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Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) Perseroan memiliki 
wewenang yang tidak diberikan kepada 
Dewan Komisaris dan Direksi, dengan batasan 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau Anggaran Dasar 
Perseroan.

General Meeting of Shareholders (GMS) has the 
authority that is not granted to the Board of 
Directors and the Board of Commissioners, 
within the limits prescribed in the laws and 
regulations and/or the Company’s Articles of 
Associations.

Sampai dengan Laporan Tahunan ini dibuat, 
Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang 
yakni :

Up to this Annual Report, the Company’s Board 
of Commissioners consists of 2 (two) persons:

Rosmaria Parlindungan

Sumarwoto

Rosmaria Parlindungan

Sumarwoto

Komisaris Utama

Komisaris Independen

President Commissioner

Independent Commissioner

3. Rapat Umum Pemegang Saham 3. General Meeting of Shareholders
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Persetujuan atas laporan tahunan dan 
pengesahan laporan Dewan Komisaris dan 
laporan keuangan Perseroan;

Penggunaan laba bersih Perseroan;

Pengangkatan dan pemberhentian anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi serta 
penetapan remunerasi anggota Dewan 
Komisaris dan Direksi;

Penggabungan, peleburan atau pemisahan 
Perseroan;

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Rencana Perseroan melakukan transaksi 
yang melebihi nilai tertentu dan/atau 
transaksi yang mengandung benturan 
kepentingan tertentu.

Approval of annual report and ratification of 
the Board of Commissioners report and the 
Company’s  nancial statements;

Utilization of the Company’s net profit;

Appointment and dismissal of members of 
the Board of Commissioners and the Board of 
Directors determination of the remuneration 
of members of the Board of Directors and the 
Board of Commissioners;

Corporate mergers, consolidations, and 
spin off ;

Amendments to the Company’s Articles of 
Association;

Corporate plan to execute transactions 
exceeding certain limits and/or conflict of 
interests transactions.

Wewenang tersebut mencakup pengambilan 
keputusan terhadap hal-hal sebagai berikut :

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan 
dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib 
diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 
(enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku, 
sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan 
sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan 
Perseroan.

The authority includes decision making in regards 
to the following matters :

The Company’s GMS is made up of the Annual GMS 
and Extraordinary GMS. The Annual GMS must 
be held every year no later than 6 (six) months 
after the closing of the Company’s fiscal year. The 
Extraordinary GMS may be held at any time as the 
Company deems necessary.
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Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), pemegang saham secara 
sendiri atau bersama-sama yang mewakili 
sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh 
saham Perseroan atau Dewan Komisaris 
dapat meminta Direksi untuk memanggil dan 
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Permintaan 
tersebut harus disampaikan secara tertulis 
kepada Direksi Perseroan dengan menyebutkan 
hal-hal yang ingin dibicarakan disertai alasannya 
dan memenuhi ketentuan-ketentuan lain 
sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar 
Perseroan.

Pursuant to the Financial Services Authority (OJK) 
regulations, the Board of Commissioners or a single 
shareholder or shareholders jointly holding at 
least 1/10 of the total shares of the Company may 
request the Board of Directors to call and convene 
an Extraordinary GMS. The request must be made 
in writing, setting out details of the matters to be 
discussed as well as the reasons thereof, and must 
comply with other provisions stipulated within the 
Articles of Association.

Secara umum, RUPS Perseroan dapat 
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang 
saham yang mewakili lebih dari setengah 
bagian dari jumlah seluruh saham yang 
dikeluarkan oleh Perseroan. Semua keputusan 
RUPS diusahakan untuk diambil berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal 
keputusan berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat tidak tercapai, maka keputusan 
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 
50% bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS.

Persyaratan kuorum dan pemungutan suara 
RUPS yang berbeda dan lebih tinggi berlaku 
dalam hal RUPS mengambil keputusan   
untuk menyetujui hal-hal tertentu, seperti 
penggabungan dan/atau peleburan Perseroan. 
Ketentuan mengenai hal-hal terkait RUPS diatur 
dalam Anggaran Dasar Perseroan.

In general, the Company’s GMS can be held if 
it is attended by shareholders that represent 
more than half of the total shares issued by the 
Company. The GMS seeks to arrive at a decision 
based on a consensus. In the event that a 
decision cannot be reached through a consensus, 
decisions will be taken based on affirmative vote 
of more than 50% of the shares with voting rights 
represented at the GMS.

A different and more rigorous quorum and voting 
requirement applies in the event that the GMS aims 
to make decisions on certain important matters, 
such as approving a merger and/or consolidation 
of the Company. Provisions regarding matters 
pertaining to the GMS are set out in the Company’s 
Articles of Association.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
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RUPST Perseroan diselenggarakan sebagaimana 
disyaratkan dalam peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan yang berlaku, dan undangan RUPST 
dimuat dalam surat kabar serta situs Perseroan 
minimal 14 hari sebelumnya. 

The Company’s AGMS is held as required in the 
applicable Financial Services Authority regulations, 
and the AGMS invitation is published in the 
newspaper and the Company’s website at least 14 
days in advance. 

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan

Annual General Meeting Shareholders

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
berhak memperoleh remunerasi sesuai dengan 
tanggung jawab, pengalaman, pengetahuan dan 
keahlian yang dimiliki masing-masing pihak. 
Merujuk pada Undang Undang Peseroan Terbatas 
No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji 
dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan 
keputusan RUPS dan kewenangannya 
dilimpahkan kepada Dewan komisaris dan 
berdasarkan keputusan manajemen Perusahaan 
maka remunerasi Direksi ditetapkan sebagai 
berikut :

Each member of the Board of Commissioners 
and the Board of Directors shall be entitled to 
remuneration in accordance with the responsibility, 
experience, knowledge and expertise of each 
party. Referring to the Limited Liability Company 
Law. 40 of 2007 which regulates the amount of 
salary and allowances of the Board of Directors 
is determined based on the resolutions of the 
GMS and their authority is delegated to the Board 
of Commissioners and based on the Company’s 
management decisions, the remuneration of the 
Board of Directors is stipulated as follows :

4. Prosedur Penetapan Remunerasi 4. Remuneration Setting Procedure

Gaji/Honorarium

Tunjangan

Fasilitas

Tantiem

Salary / Honorarium

Benefit

Facility

Tantiem
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Adapun penetapan Perseroan saat ini maka 
untuk kompensasi Dewan Komisaris
dan Dewan Direksi yang dibayar oleh 
Perseroan dalam bentuk gaji sebesar
 Rp.781.786.739,- pada tahun 2018.

As for the current determination of the 
company, the compensation of the Board of 
Commissioners and Board of Directors paid by 
the company in the form of salaries amounted
to Rp.781.786.739 ,- in the year of 2018.

Gaji Direksi Perseroan ditentukan oleh Dewan 
Komisaris, dan penetapan penghasilan 
berupa gaji/honorarium dilakukan dengan 
mempertimbangkan faktor pendapatan, 
aktiva, serta kondisi dan kemampuan keuangan 
Perusahaan. Penghasilan Direksi ditetapkan 
dalam RUPS dan berlaku selama satu tahun.

The salary of the Board of Directors of the 
Company is determined by the Board of 
Commissioners, and the determination of 
income in the form of salaries / honoraria is 
conducted taking into account the company’s 
revenue, assets, and financial condition. 
The earnings of the Board of Directors are 
stipulated in the GMS and are valid for one 
year.
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Komite Audit adalah komite independen yang 
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 
Dewan Komisaris. Fungsi utamanya adalah 
untuk membantu Dewan Komisaris dalam 
melaksanakan tanggung jawab pengawasan 
atas metode dan proses pelaporan keuangan, 
manajemen risiko, audit, dan kepatuhan terhadap 
peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Komite Audit melaksanakan fungsinya,
termasuk melaksanakan instruksi
yang diberikan oleh Dewan Komisaris,
sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku, khususnya peraturan yang
dikeluarkan oleh OJK & Bursa Efek Indonesia.

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan guna memenuhi 
tentang Pelaksanaan Good Corporate 
Governance. Persyaratan tersebut adalah 
anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 
seorang Komisaris Independen.

Audit Committee The Audit Committee is an 
independent committee established by the Board 
of Commissioners and is responsible to the Board 
of Commissioners . Its primary function is to 
assist the Board of Commissioners in its oversight 
responsibilities over the methodology and process 
of financial reporting, risk management, audit and 
compliance to the prevailing laws and regulations.

The Audit Committee will perform its functions, 
including carrying out instructions from the 
Board of Commissioners, in accordance with 
prevailing laws and regulations, in particular the 
regulations of OJK and Indonesia Stock Exchange.

The composition of the Audit Committee members 
meets the established requirements to meet the 
Implementation of Good Corporate Governance. 
The requirement is that the members of the Audit 
Committee shall at least consist of an Independent 
Commissioner.

5. Laporan & Susunan Komite Audit 5. Structure & Report of Audit 
Committee
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Susunan Komite Audit per 31 Desember 2018
sebagai berikut :

The composition of the Audit Committee as of 31 
December 2018 is as follows:

Sumarwoto

Arifin M. Sibarani, S.E

Norman Wijayadi

Sumarwoto

Arifin M. Sibarani, S.E

Norman Wijayadi

Ketua Komite Audit

Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit

Head of Audit Committee

Audit Committee

Audit Committee

Independensi Komite Audit

Peran & Tanggung Jawab

Komite Audit yang berasal dari pihak 
independen tidak memiliki hubungan 
keuangan, kepengurusan, kepemilikan 
saham dan atau hubungan keluarga 
dengan Dewan Komisaris, Direksi dan atau 
pemegang saham pengendali.

Peran dan Tanggung Jawab Berdasarkan 
Piagam Komite Audit, peran dan tanggung 
jawab Komite Audit antara lain meliputi :

Peran Komite Audit melaksanakan 
pengawasan atas hal-hal berikut :

The independent Audit Committee does not 
have financial, management, share ownership 
and / or family relationships with the Board of 
Commissioners, the Board of Directors and / 
or the controlling shareholder

Duties and Responsibilities Pursuant to the 
Audit Committee Charter, the roles and 
responsibilities of the Audit Committee include 
the following :

Duties of The Audit Committee provides 
oversight over the following matters :

Audit Committee Independence

Duties and Responsibilities

A.

B.

A.

B.

Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal 
– kecukupan proses untuk mengidenti kasi 
dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis;

Risk Management and Internal Control – 
adequacy of processes to identify and mitigate 
financial and business risks;
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Keuangan – kredibilitas dan objektivitas 
laporan keuangan Perusahaan yang akan 
diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan 
pengawas, termasuk penindaklanjutan 
keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran 
terhadap laporan selama periode pengkajian 
Komite Audit;

Objektivitas dan Independensi – objektivitas 
dan independensi Auditor Internal dan 
Eksternal;

Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-
undang terkait, serta Kode Etik Perusahaan.

Financial – credibility and objectivity of the 
Company’s  nancial reports issued for external 
parties and regulatory bodies, including follow-
up of any complaints and/or impropriety noted 
on said reports during the normal course of 
the Audit Committee’s review;

Objectivity and Independence – objectivity and 
independence of the Internal and External 
Auditors;

Compliance with relevant laws and regulations 
and the Company’s Code of Conduct.

Tanggung Jawab Komite Audit memiliki
tanggung jawab pelaporan yang mencakup :

Responsibilities Reporting responsibilities 
of the Audit Committee consist of :

Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris 
sedikitnya satu kali setiap kuartal yang berisi 
rincian kegiatan Komite, rekomendasi untuk 
tindak lanjut, dan paparan hal-hal signifikan 
yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris;

Providing the the Board of Commissioners with 
a written report at least once every quarter, 
setting out details of the activities of the Audit 
Committee, providing recommendations for 
follow up, and detailing significant matters that 
need to be brought to the attention of the the 
Board of Commissioners;

Memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris mengenai penunjukan dan 
pemberhentian Auditor Eksternal dengan 
mempertimbangkan cakupan pekerjaan 
dan independensi, serta mengkaji biaya 
jasa Audit Eksternal yang diajukan oleh 
manajemen dan mengemukakan temuan 
ketidakwajaran kepada Dewan Komisaris;

Providing recommendations to the the 
Board of Commissioners on the External 
Auditor appointment and dismissal with 
due consideration of the scope of work and 
independency. The Audit Committee will also 
review the External Auditor fees proposed by 
management and highlight any anomalies to 
the Board of Commissioners;
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Pelanggaran signifikan terhadap peraturan 
dan undang-undang yang berlaku;

Kesalahan signifikan atau pengungkapan 
yang tidak wajar dalam laporan keuangan;

Ketidakcukupan sistem manajemen risiko 
atau pengendalian internal;

Significant violations against applicable laws 
and regulations;

Material mistakes or inappropriate disclosures 
in the financial statements;

Inadequacies in the system of risk management 
or internal controls;

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Memastikan bahwa Direksi telah mengambil 
langkah-langkah yang tepat terkait isu-
isu yang dijabarkan dalam laporan 
Komite sebelumnya, dan melaporkan 
ketidaksesuaian signifikan dari pihak terkait 
untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut 
kepada Dewan Komisaris; dan

Menyiapkan laporan untuk disertakan 
ke dalam Laporan Tahunan berisi rincian 
kegiatan Komite yang mengungkap antara 
lain:

Determining if appropriate actions have been 
taken by the Board of Directors regarding 
matters raised in previous reports of the 
Audit Committee, and reporting any significant 
failure by relevant parties’ to follow up on such 
actions to the Board of Commissioners; and

Preparing a report for inclusion in the Annual 
Report detailing the activities of the  Audit 
Committee, which, amongst other things, 
should include where applicable:
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Kurang memadainya independensi 
Auditor Eksternal atau Internal;

Perbedaan pendapat yang signifikan 
antara Manajemen dan Audit 
Eksternal;

Setiap hal yang berpotensi menjadi 
konflik kepentingan yang signifikan 
yang diidentifikasi oleh Komite Audit 
selama periode pengkajiannya; dan

Penyediaan Laporan Khusus kepada 
Dewan Komisaris sebagaimana 
diperlukan

Lack of independence from the External 
or Internal Auditors;

Significant disagreement noted between 
Management and the External Auditor;

Any potentially significant conflict of 
interest issues noted by the Audit 
Committee during the normal course of 
its review; and

Provision of Special Reports to the Board 
of Commissioners as required.

d)

e)

f)

g)

d)

e)

f)

g)

Periode Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih 
lama dari masa jabatan Dewan Komisaris 
dan dipilih kembali hanya untuk satu periode 
berikutnya. Periode jabatan Komite Audit 
sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK 
Nomor 33/POJK.04/2014.

The duty of the members of the Audit 
Committee shall not be longer than the term 
of the Board of Commissioners and shall be 
re-elected only for one subsequent period. 
The period of office of the Audit Committee is 
in compliance with the provisions of OJK No. 
33/POJK.04/2014.

Position’s PeriodC. C.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
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Frekuensi dan Kehadiran

Komite Audit melakukan pertemuan 
secara berkala minimal 1 kali setiap 3 
bulan. Selama tahun 2018 komite audit 
mengadakan rapat sebanyak 3 kali dan 
pembahasan agenda rapat dilakukan 
bersama-sama dengan Auditor Eksternal 
dan pihak internal perusahaan termasuk 
Direksi dan Komite Audit melaporkan hasil 
pertemuan kepada Dewan Komisaris. Komite 
Audit juga membantu dalam memberi saran 
atas kerja Direksi dan bagian keuangan, 
diantaranya :

The Audit Committee meets periodically at 
least once per three  month. During 2018 the 
audit committee meets 3 times and the agenda 
discussions are held jointly with the External 
Auditor and internal parties including the 
Board of Directors and the Audit Committee 
reports the results of the meeting to the Board 
of Commissioners. The Audit Committee also 
assists in advising the work of the Board 
of Directors and the finance department, 
including :

Frequent of PresenceD. D.

Memberikan saran kepada Direksi atas 
hal-hal yang telah disampaikan berkaitan 
dengan penerapan manajemen risiko di 
Perusahaan.

Menyetujui rencana kerja internal audit 
untuk tahun 2019.

Memberikan saran atas penunjukkan 
kantor audit yang akan membahas 
Laporan Keuangan tahun 2018 serta 
melakukan pembahasan hasil sementara 
laporan keuangan tahunan dengan 
bagian akunting.

Advise the Board of Directors on the issues 
that have been submitted regarding the 
implementation of risk management in the 
Company.

Approve the internal audit work plan for 
2019.

Advise on the appointment of the audit office 
that will discuss the Financial Statements of 
2018 as well as discuss the interim results 
of the annual financial statements with the 
accounting department.
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Sesuai ketentuan OJK, Sekretaris Perusahaan 
bertugas mengikuti perkembangan Pasar 
Modal khususnya peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal 
dan memberikan masukan kepada Direksi dan 
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 
untuk mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 
sekretaris perusahaan sementara ini 
dirangkap oleh Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan juga bertugas memban-
tu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelak-
sanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :

Pursuant to OJK regulation, the Corporate 
Secretary is in charge to keep pace with 
developments in the Capital Market,
particularly prevailing Capital Market regulations, 
providing recommendations to the Board of 
Directors and Board of Commissioners 
in terms of compliance with prevailing 
Capital Market regulations. Currently the 
company secretary position is handled by the 
President Director

The Corporate Secretary also assists the Board 
of Directors and the Board of Commissioners in 
implementing corporate governance that covers :

Frekuensi kehadiran rapat Komite Audit 2018
Frequency of attendance of Audit Committee meeting 2018

Keterbukaan informasi kepada 
masyarakat, termasuk ketersediaan 
informasi tertentu pada situs web 
P e r s e r o a n ;

Disclosure to the public, including 
availability of certain information on the 
Company’s website;

Jumlah Rapat
Number of Meetings

Nama
Name

Kehadiran
Presense

Persentase Kehadiran
Presense Percentage

Sumarwoto

Arifin M. Sibarani, S.E

Norman Wijayadi

3 3

3 3

3 3

100%

100%

100%

6. Sekretaris Perusahaan 6. Corporate Secretary
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Dengan mempertimbangkan kebutuhan serta 
kemampuan Perseroan,selama tahun 2018 
Dewan komisaris memandang belum perlu 
membentuk Komite Remunerasi & Nominasi. 
Selama kekosongan Komite Remunerasi & 
Nominasi, seluruh perannya diambil-alih oleh 
Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan peran 
Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan 
Komisaris memiliki Pedoman Pelaksanaan 
Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang 
disusun berdasarkan kebutuhan Perseroan serta 
memenuhi aspek ketentuan yang ditetapkan 
dalam keterbukaan, kepatuhan, akuntabilitas 
dan hukum.

Considering the needs and capabilities of 
the Company, during 2018, the Board of 
Commissioners considers that it is not necessary 
to form a Remuneration & Nomination Committee. 
During vacancy The Remuneration & Nomination 
Committee, all of its roles are taken over by the 
Board of Commissioners. In performing the role 
of the Remuneration and Nomination Committee, 
the Board of Commissioners has a Guideline 
for the Implementation of the Functions of the 
Remuneration and Nomination Committee, 
which is based on the needs of the Company 
and complies with the provisions stipulated in 
disclosure, compliance, accountability and law.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penyampaian laporan kepada OJK dan/
atau Bursa Efek Indonesia (BEI) tepat 
waktu;

Penyelenggaraan dan dokumentasi 
RUPS;

Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat 
Direksi dan rapat Dewan Komisaris;

Pelaksanaan program orientasi bagi 
Direksi dan Dewan Komisaris;

Bertindak sebagai penghubung antara 
Perseroan dengan pemegang saham 
Perseroan, OJK, bursa dan pemangku 
kepentingan lainnya.

Timely submission of reports to the OJK 
and/ or the Indonesia Stock Exchange (IDX)

The conduct of and administration of the 
GMS;

The conduct of and administration of the 
Board of Directors meetings and the Board 
of Commissioners meetings;

The conduct of orientation programs for 
the Board of Directors and the Board of 
Commissioners;

Liaison between the Company and the 
Company’s shareholders, OJK, stock 
exchange and other stakeholders.

7. Komite Renumerasi dan Nominasi 7. Nomination and Remuneration 
Committee
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Dalam Pedoman tersebut mengenai tugas, 
tanggung jawab dan prosedur pelaksanaan 
fungsi yaitu :

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 
terkait pelaksanaan fungsi Nominasi adalah 
sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan mengenai :

In the Guidelines on the tasks, responsibilities and 
procedures for the implementation of functions, 
namely :

The duties and responsibilities of the Board of 
Commissioners regarding the implementation of 
the Nomination function are as follows :

1. Establish policies on :

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ 
atau Dewan Komisaris

Kriteria yang dibutuhkan dalam proses 
Nominasi

Evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris

Position composition of members of 
the Board of Directors and / or Board of 
Commissioners

Criteria required in the Nomination process

Performance evaluation for members of 
the Board of Directors and / or members 
of the Board of Commissioners

Melakukan penilaian kinerja anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 
berdasarkan tolak ukur yang telah disusun 
sebagai bahan evaluasi.

Menetapkan kebijakan mengenai program 
pengembangan kemampuan anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

Menentukan calon yang memenuhi syarat 
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada 
RUPS.

Conduct performance evaluation of members 
of the Board of Directors and / or members of 
BOC on the basis of rejection measurements 
that have been prepared as an evaluation 
material

Establish policies concerning the capacity 
building program for members of the Board 
of Directors and/or Members of the Board of 
Commissioners;

Determining eligible candidates as members 
of the Board of Directors and / or Board 
members Commissioners to be submitted to 
the GMS.

2.

3.

4.

2.

3.

4.
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Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi 
Remunerasi Tugas dan tanggung jawab 
Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi 
Remunerasi adalah sebagai berikut :

Duties and Responsibilities related to 
Remuneration Function The duties and 
responsibilities of the Board of Commissioners 
regarding the implementation of the 
Remuneration function are as follows :

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Melakukan penilaian kinerja dengan 
kesesuaian Remunerasi yang diterima
masing-masing anggota Direksi dan / atau 
anggota Dewan Komisaris.

Conduct a performance appraisal with the 
suitability of remuneration received by 
each memberBoard of Directors and / or 
members of the Board of Commissioners.

2. 2.

1. Menetapkan kebijakan mengenai : 1. Establish policies on :

Struktur Remunerasi

Kebijakan atas Remunerasi
Besaran atas Remunerasi;

Remuneration Structure

Remuneration Policy
The amount of Remuneration;

Dalam pelaksanaan Tata Pengelolaan Perusahaan 
yang baik Perseroan senantiasa memastikan 
bahwa dalam pelaksanaan tugas oleh setiap 
karyawan Perseroan wajib mempertimbangan 
resiko usaha dari dampak tindakan dan/atau 
keputusan yang diambil oleh karyawan. 

In the implementation of Good Corporate 
Governance, the company always ensures that 
in performing its duties by every employee of the 
Company shall consider business risks from the 
impact of actions and / or decisions taken by the 
employee.

8. Pengendalian dan Pengelolaan 
Resiko

8. Risk Managing and Controlling
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TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, 
Perseroan juga memiliki tanggung 
jawab sosial khususnya dalam rangka 
peningkatan dan kesadaran yang tinggi 
dalam tindakan korporasi yang sedang 
dilakukan melalui penyampaian seluruh 
informasi secara lengkap dan transparan. 
Dalam penyampaian perkembangan 
kinerja usaha Perseroan senantiasa 
mengunakan sarana media masa baik cetak 
maupun media digital.

As part of the community, the Company also 
has a social responsibility, especially in the 
context of enhanced and high awareness 
in the corporate actions being carried out 
through the delivery of all information 
completely and transparently. In the delivery 
of business performance improvement, the 
Company always uses the media medium of 
print and digital media.

9. Komunikasi Perusahaan dan
Tanggung Jawab Sosial

9. CSR and Company Communication

Demi memastikan seluruh kegiatan 
operasional Perseroan pada seluruh lini 
aktivitas berjalan secara tertib, konsisten, 
dan terbebas dari unsur risiko yang dapat 
merugikan Perseroan baik secara material 
maupun non material, maka perlu diterapkan 
standar etika sesuai dengan Kode Etik Perilaku 
Karyawan demi menunjang terlaksananya GCG.

To ensure that all operational activities of the 
Company are conducted in an orderly, consistent, 
and free manner of risk elements that could harm 
the Company both material and non-material, 
it is necessary to apply ethical standards in 
accordance with the Code of Conduct of 
Employees to support the implementation of GCG.

10. Kode Etik dan Budaya Perusahaan 10. Company’s Culture and Code of
 Ethics
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Dengan berbagai macam pertimbangan salah 
satu diantaranya dengan status Perseroan saat 
ini dan juga melihat kemampuan Perusahaan 
selama tahun 2018 maka untuk Audit Internal 
Perseroan masih terdapat kekosongan akan 
tetapi seluruh fungsi diambil alih oleh Dewan 
Komisaris

Kode etik dan budaya suatu Perusahaan adalah 
bagian yang tidak dapat dipisahkan karena 
akan menentukan dan menjadi cerminan citra 
Perusahaan di masyarakat. Visi dan misi serta 
tujuan Perusahaan untuk mencapai komitmen 
dengan menjalankan usaha penuh integritas 
dan sesuai etika. Karenanya, seluruh karyawan 
PT. Majapahit Inti Corpora, Tbk bekerja keras 
untuk selalu menerapkan nilai-nilai dan 
budaya kerja yang mengutamakan integritas, 
profesionalitas, pelayanan terbaik, kecepatan, 
efisiensi, dan teamwork dalam setiap aktivitas 
kegiatan usaha.

With a variety of considerations one of them with 
the current status of the Company and also see 
the ability of the company during 2018 for the 
Company’s Internal Audit there is still a vacuum 
but all functions taken over by the Board of 
Commissioners

The Company’s ethical and cultural code is 
an inseparable part because it will determine 
and reflect the image of the Company in the 
community. Vision and mission and objectives of 
the Company to achieve commitment by running 
a business full of integrity and ethics. Therefore, all 
employees of PT. Majapahit Inti Corpora, Tbk works 
hard to always apply the values and work works 
hard to always apply the values and work culture 
that prioritizes integrity, professionalism, excellent 
service, speed, efficiency, and teamwork in every 
business activity.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

11. Audit Internal 11. Internal Audit
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Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal 
diantaranya :

Deskripsi Implementasi Kegiatan Audit Internal

Internal Audit Duties and Responsibilities include :

Description of the Implementation of the Activity 
of the Internal Audit Unit

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Melaksanakan pengawasan internal 
di seluruh unit kerja di lingkungan 
Perusahaan.

Menyusun Program Kerja Audit Tahunan

Perumusan kebijakan pengawasan 
internal di lingkungan Perusahaan.

Melakukan audit atas unit kerja di 
P e r u s a h a a n

Perencanaan penyusunan sistem audit 
internal.

Memantau serta melakukan evaluasi 
terkait realisasi pelaksanaan Program 
Kerja

Pelaksanaan pengawasan internal, serta 
menyusun dan menyampaikan laporan 
tentang hasil pelaksanaan audit kepada 
Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Melaksanakan rapat rutin untuk 
pembahasan Program Kerja Audit 
In terna l

Implement internal control over all work 
units within the Company.

Develop an Annual Audit Work Program

Formulation of internal control policies 
within the Company.

Conduct audit of work units in the Company

Planning for the preparation of an internal 
audit system.

Monitor and evaluate the realization of the 
implementation of the Work Program

Implementation of internal controls, and 
prepare and submit reports on the results 
of the audit to the President Director and 
the Board of Commissioners.

Conducting regular meetings for discussion 
of Internal Audit Work Program
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PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT

Prospek usaha Perseroan di tahun 
2019 dapat dikatakan akan lebih baik 
dibanding tahun sebelumnya. Walaupun 
perekonomian dunia masih tidak stabil akan 
tetapi Perseroan optimis perekonomian 
Indonesia akan terus bertumbuh positif di 
tahun 2019.

Pada sisi internal Perseroan, pada Desember 
2017 Perseroan telah melakukan investasi 
langsung pada bidang usaha pada sektor 
dan industri yang prospektif lain seperti yang 
dilakukan Perseroan berinvestasi di bidang 
logistik dengan mengakuisisi anak perusahaan 
yang bergerak di bidang tersebut.

The company’s business overview in 2019 is 
predicted to be better than the previous year. 
Although the world economy is still instability 
condition, but the company is optimistic the 
Indonesian economy will continue to grow 
positively in 2019.

On the internal side of the company, as in the 
previous discussion, that the company in December 
2017 has conducted direct investment in business 
sectors in other prospective sectors and industries 
such as the company is investing in logistics 
by acquiring subsidiaries engaged in the field.

Saat ini Perseroan sebagai perusahaan induk 
berperan dalam perencanaan korporasi yang 
melakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai 
kegiatan anak perusahaan serta mengendalikan 
dengan tujuan untuk memperoleh hasil usaha anak 
perusahaan yang optimal secara keseluruhan. 
Selain itu Perseroan tetap mencari sasaran 
akusisi anak perusahaan yang bergerak di bidang 
prospektif lain seperti teknologi dan sektor jasa.

Currently, the company as a holding company 
plays a role in corporate planning that coordinates 
and synchronizes various subsidiary activities and 
controls for the purpose of obtaining optimum 
results of the subsidiary’s overall business. In 
addition, the company is still seeking the target 
acquisition of subsidiaries engaged in other 
prospective areas such as technology and services 
sector.
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1. Rencana Kerja 1. Work Plan

Rencana Kerja dan Anggaran 
Tahun 2019

Work Plan and Budget Year 2019

Target Pendapatan

Mendorong pertumbuhan pendapatan 
usaha anak usaha di bidang logistik.

Revenue Target

Encouraging the growth of subsidiaries’ 
business revenues in logistics .

a)

b)

a)

b)Melakukan Pengembangan usaha
dimana anak perusahaan telah
menambah beberapa armada 
angkutan.

Conducting business development where 
subsidaries has acquired additional new 
transportation fleets.

Dengan selesainya restrukturisasi 
Perseroan dan akusisi anak perusahaan 
baru maka Perseroan memproyeksikan 
adanya pendapatan usaha yang signifikan 
terutama dari pendapatan usaha anak 
usaha yaitu PT Rezki Batulicin Transportasi. 
Perseroan memproyeksikan pendapatan 
usaha pada tahun 2019 adalah 
sebesar Rp 383 Miliyar yang berasal dari 
pendapatan usaha anak usaha. Dikurangi 
dengan beban pokok pendapatan dan 
usaha sekitar Rp 333 Milyar sehingga 
laba sebelum pajak menjadi Rp 50 Milyar. 
Dengan estimasi besaran pajak sekitar Rp 
12,5 Milyar maka laba bersih Perseroan 
setelah pajak diperkirakan Rp 37,5 Milyar.

With the completion of the company’s 
restructuring and acquisition of a new 
subsidiary, the company projected significant 
operating revenues, primarily from 
subsidiaries business revenues, namely
PT Rezki Batulicin Transportasi. 
The Company projected to obtain 
revenue in 2019 amounting to 
Rp 383 billion, derived from subsidiaries 
operating revenues. Reduced by cost of 
revenues and operating expenses of around 
Rp 333 billion so that profit before tax to Rp 
50 billion. With an estimated tax of about Rp 
12.5 billion, the company’s net profit after tax 
is estimated at Rp 37.5 billion.

2 .Anggaran Perseroan 2. Company Budget

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT
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PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT

Sumber Pendapatan Perusahaan di tahun 2019 
berasal dari pendapatan usaha dari anak usaha, 
sedangkan proyeksi anggaran biaya usaha 
tahun 2019 terbagi dalam 2 (dua) kelompok 
biaya yaitu :

The Company’s revenue source in 2019 comes 
from subsidiaries,  while the projection of business 
expense budget in 2019 is divided into 2 (two) cost 
groups, namely:

Biaya operasional diantaranya 
adalah beban pokok usaha, beban 
pengembangan usaha, biaya personalia, 
biaya sewa kantor, depresiasi asset anak 
usaha serta rekrutmen SDM.

Biaya non operasional diantaranya 
biaya untuk pengembangan sistem 
sebagaimana rencana kerja tersebut 
diatas.

Operational costs include the cost of 
goods sold, cost of business development, 
personnel costs, office rental fees, 
depreciation of assets of subsidiaries and 
recruitment of human resources.

Non-operational costs include costs for 
system development as mentioned above.

Annual Report 2018

75PT Majapahit Inti Corpora Tbk



SUMBER DAYA 
MANUSIA
HUMAN RESOURCES
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SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Peseroan sepenuhnya menyadari bahwa 
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset 
paling penting dan faktor paling utama yang 
menentukan sukses atau tidaknya perusahaan 
dalam merealisasikan sasaran operasional bisnis 
dan rencana pengembangan usaha.

Untuk itu, Perseroan secara konsisten merancang 
perencanaan strategi usaha yang berimbang, 
termasuk di dalamnya program pengelolaan dan 
pengembangan SDM yang komprehensif dan 
berkesinambungan, tak hanya untuk menunjang 
pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan namun 
juga untuk membina hubungan yang harmonis 
dan saling membangun untuk jangka panjang. 
Hal ini terutama penting, mengingat dinamika 
pertumbuhan dan bisnis Majapahit yang terus 
berkembang.

The firm is fully aware that Human Capital (HC) 
serves as the most important assets and the main 
factor which determines the success or the failure 
of the Company in realizing its business operation 
target and business development plan.

Accordingly, firm has consistently devised 
a balanced business strategy inclusive of a 
comprehensive and sustainable HC management 
and development program designed to support 
sustainable business and also to build a harmonious 
and edifying relationship for the long term. These 
factors are considered as important due to the 
constantly developing business dynamic growth in 
Majapahit.

Pengembangan kompetensi selalu kami 
lakukan agar dapat meningkatkan motivasi 
dalam bekerja. Setiap karyawan dapat mengikuti 
seminar yang diadakan oleh pihak regulator
dan pihak swasta. Hal ini bertujuan
agar masing-masing karyawan dapat 
mengetahui informasi terkini termasuk 
ketentuan dan peraturan baru yang diberikan
oleh pihak regulator guna menunjang jalannya
operasional perusahaan. Program pelatihan 
kami adakan untuk membekali mereka 
dengan keahlian yang diperlukan untuk
mengembangkan perusahaan yang dibimbing
oleh pihak internal perusahaan.

Development of competence is always done to 
increase motivation in working. Each employee 
can actively participates in seminars organized by 
regulators and private parties. It is intended 
so that every employee knows the latest
information including new regulations and
regulations provided by the regulator in 
order to support the running of the company’s
operations. Our training program is designed
to equip them with the skills necessary to 
develop a company guided by aninternal company.
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SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Secara garis besar, strategi Corporate Human 
Capital Development di tahun 2018 menekankan 
fokus pada:

In  general, the Corporate Human Capital 
Development’s strategy in 2018 focused on :

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia

Human Resource Development

Optimalisasi produktivitas organisasi,

Peningkatan kualitas engagement dari 
talent (karyawan dengan kompetensi dan 
kinerja unggul),

Mengembangkan hubungan industrial 
yang harmonis antara manajemen dan 
karyawan,

Implementasi budaya organisasi serta 
visi dan misi Perseroan dan inovasi yang 
berkesinambungan, dan

Pengembangan kompetensi SDM di 
bidang Human Capital.

Optimizing organizational productivity,

Improving talents engagement quality 
(employees with excellent competence 
and performance),

Developing harmonious industrial 
relationship between management and 
employees,

Implementing organizational culture and 
corporate vision & mission and sustainable 
innovations, and

Developing HC competence in Human 
Capital.

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

PT. Majapahit Inti Corpora Tbk pada akhir tahun 
2017 hanya memiliki karyawan sebanyak 5 orang 
tetapi tetap solid dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab dalam bekerja.

Majapahit Inti Corpora Tbk at the end of 2017 
only has 5 employees but still solid in carrying out 
duties and responsibilities in work.
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SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018

Kami yang bertanda tangan dibawah ini 
menyatakan bahwa semua informasi dalam 
Laporan Tahunan PT Majapahit Inti 
Corpora Tbk 2018 telah dimuat secara lengkap 
dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran 
isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
This statement is hereby made in all truthfulness.

Dewan Komisaris
Board of Comissioners

Dewan Direksi
Board of Directors

Rosmaria Parlindungan
Komisaris Utama

President Comissioner

Doddy Hermawan
Direktur Utama

President Director

Sumarwoto
Komisaris Independen

Independent Comissioner

William
Direktur Independen
Independent Director

We, the undersigned, state that all of the 
information in the 2018 annual report of PT 
Majapahit Inti Corpora Tbk are presented in its 
entirety and are fully our responsible for the 
corectness of the contents in the annual report.

Jakarta, 30 April 2019 Jakarta, 30 April 2019
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Laporan Auditor Independen

PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK
DAN ENTITAS ANAK
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Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2018 2017
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 3d.1,3f,4a,7 50.114.289.116           25.311.060.218            
Piutang usaha
   Pihak berelasi 3d.1,4a,8 30.955.516.180           5.581.052.646              
   Pihak ketiga 3d.1,4a,8 6.964.826.538             8.807.521.854              
Piutang lain - lain 3d.1,3l,4a,9 4.594.423.585             104.340.000                 
Biaya dibayar di muka - jangka pendek 3h,12 2.402.388.045             2.985.084.179              
Pajak dibayar di muka 3m,14 1.534.270.914             86.420.985                   
Jumlah aset lancar 96.565.714.378           42.875.479.882            

ASET TIDAK LANCAR
Investasi mudharabah 3d.1,4a,10 20.000.000.000           20.000.000.000            
Piutang pihak berelasi 3d.1,3l,4a,11 5.767.000.000             757.000.000                 
Biaya dibayar di muka - jangka panjang 3h,12 138.269.083                6.260.423                     
Uang muka 13 128.984.038.000         25.130.000.000            
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi -
     penyusutan dan penyisihan kerugian penurunan nilai 
     sebesar Rp. 31.564.926.792,-
     dan Rp. 25.559.548.126,- 
     per 31 Desember 2018 dan 2017 3j,15 22.651.171.419           26.005.652.617            
Aset pajak tangguhan 3m,24c 899.780.407                470.202.576                 
Jumlah aset tidak lancar 178.440.258.909         72.369.115.616            
JUMLAH ASET          275.005.973.287            115.244.595.498 

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2018 2017

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
   Pihak berelasi 3d.2,4a,16 6.317.110.869             833.046.500                 
   Pihak ketiga 3d.2,4a,16 33.689.479.455           10.708.331.095            
Utang bank - jangka pendek 3d.2,4a,18 20.077.257.671           448.750.000                 
Utang lain-lain 3d.2,4a,19 712.851.486                706.863.962                 
Utang pajak 3m,20 1.369.440.302             6.418.825.030              
Biaya yang masih harus dibayar 3d.2,4a,21 2.653.557.771             2.601.886.838              
Pendapatan diterima di muka 3d.2,22 1.767.626.056             1.399.904.573              
Utang pembiayaan - jangka pendek 3d.2,3k,4a,23 1.065.854.910             202.019.280                 
Jumlah liabilitas jangka pendek 67.653.178.520           23.319.627.278            

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pihak berelasi 3d.2,4a,17 9.995.590.886             7.832.695.588              
Utang bank - jangka panjang 3d.2,4a,18 84.753.903.888           -                                    
Utang pembiayaan - jangka panjang 3d.2,3k,4a,23 1.774.688.927             111.043.777                 
Liabilitas imbalan kerja 3n,25 1.023.319.832             1.021.036.389              
Jumlah liabilitas jangka panjang 97.547.503.533           8.964.775.754              

JUMLAH LIABILITAS          165.200.682.053              32.284.403.032 

EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan
     kepada pemilik entitas
Modal saham
  Modal dasar 27.500.000.000 saham
      dengan nilai nominal Rp100 per saham
      Modal ditempatkan dan disetor penuh 720.000.000 saham 26 72.000.000.000           72.000.000.000            
Agio saham 14.208.453.750           14.208.453.750            
Selisih aset & liabilitas pengampunan pajak 27 621.506.206                621.506.206                 
Penghasilan komprehensif lain 483.983.452                121.977.720                 
Saldo laba (defisit) 22.195.041.373           (4.219.895.480)             
JUMLAH          109.508.984.781              82.732.042.196 
Kepentingan non pengendali                  296.306.453                   228.150.270 
JUMLAH EKUITAS 109.805.291.234         82.960.192.466            

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS          275.005.973.287            115.244.595.498 

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2018 2017

PENDAPATAN USAHA 3e,28 319.106.290.160         140.739.483.067          
BEBAN POKOK PENDAPATAN 3e,29 251.132.262.026         112.638.113.941                                                                               
LABA KOTOR 67.974.028.134           28.101.369.126            

BEBAN USAHA
Administrasi dan umum 3e,30 17.885.102.861           7.664.992.692              
Beban kepegawaian 3e 10.211.566.931           5.008.639.359              
Penyusutan 3j,15 298.092.438                229.072.313                 
Iklan dan promosi 3e 24.008.250                  85.496.800                   
JUMLAH BEBAN USAHA 28.418.770.480           12.988.201.164            

LABA USAHA 39.555.257.654           15.113.167.962            

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Penghasilan bunga jasa giro 883.320.510                106.703.890                 
Keuntungan akuisisi entitas anak 1b -                                   20.150.115.079            
Kerugian atas penjualan saham entitas anak 6,31 -                                   (12.781.288.023)           
Beban bunga bank (3.923.887.765)            -                                    
Administrasi bank (812.350.797)               (5.531.662)                    
Beban bunga leasing (71.690.692)                 (397.096.936)                
Lain - lain - bersih 150.897.632                27.472.213                   
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH (3.773.711.112)            7.100.374.561              

LABA OPERASI DILANJUTKAN 35.781.546.542           22.213.542.523            

LABA BERSIH SETELAH PAJAK
  OPERASI DALAM PENGHENTIAN 32a -                                  1.638.663.957              

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN            35.781.546.542              23.852.206.480 

(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN
  Pajak kini 3m,24 (9.849.705.250)            (9.353.296.000)             
  Pajak tangguhan 3m,24 550.497.741                255.445.896                 
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN (9.299.207.509)            (9.097.850.104)             

LABA TAHUN BERJALAN 26.482.339.033           14.754.356.376            

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
  Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 362.759.735                122.270.894                 
  Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi -                                   -                                    
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 26.845.098.768           14.876.627.270            

LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :
  Pemilik entitas induk 26.414.936.853           14.736.271.826            
  Kepentingan non pengendali 67.402.180                  18.084.550                   

26.482.339.033           14.754.356.376            

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF
  YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :
  Pemilik entitas induk 26.776.942.585           14.858.249.546            
  Kepentingan non pengendali 68.156.183                  18.377.724                   

26.845.098.768           14.876.627.270            

LABA USAHA PER SAHAM 54,94                           20,99                            

LABA BERSIH PER SAHAM 37,28                           20,66                            

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tahun 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghasilan
komprehensif 

Selisih aset lain
& liabilitas

Modal Agio pengampunan Telah ditentukan Belum ditentukan Kepentingan non Jumlah
saham saham pajak Imbalan kerja penggunaannya penggunaannya Jumlah pengendali ekuitas

Saldo 1 Januari 2017 72.000.000.000   14.208.453.750                       -                       -   -                            (18.956.167.306)         67.252.286.444   397.778.995       67.650.065.439   

Operasi dalam penghentian                        -                            -                      -                       -   -                            -                             -                      (397.778.995)      (397.778.995)       

Saldo awal kepentingan non
  pengendali RBT -                     -                       -                  -                  -                            -                             -                      208.278.752       208.278.752        

Tambahan modal disetor -
  pengampunan pajak                        -                            -   621.506.206                        -   -                            -                             621.506.206        1.493.794           623.000.000        

Penghasilan 
  komprehensif lain
  sehubungan dengan akuisisi -                     -                       -                  175.106.922    -                            -                             175.106.922        420.871              175.527.793        

Pengukuran kembali
  liabilitas imbalan kerja                        -                            -                      -   (70.838.937)     -                            -                             (70.838.937)        (170.262)             (71.009.199)        

Manfaat pajak penghasilan
  terkait                        -                            -                      -   17.709.735      -                            -                             17.709.735          42.565                17.752.300          

Total laba tahun berjalan                        -                            -                      -                       -   -                            14.736.271.826          14.736.271.826   18.084.550         14.754.356.376   

Saldo 31 Desember 2017 72.000.000.000   14.208.453.750    621.506.206    121.977.720    -                            (4.219.895.480)           82.732.042.196   228.150.270       82.960.192.466   

Pengukuran kembali
  liabilitas imbalan kerja                        -                            -                      -   482.674.309    -                            -                             482.674.309        1.005.337           483.679.646        

Manfaat pajak penghasilan
  terkait                        -                            -                      -   (120.668.577)   -                            -                             (120.668.577)       (251.334)             (120.919.911)       

Total laba tahun berjalan                        -                            -                      -                       -   -                            26.414.936.853          26.414.936.853   67.402.180         26.482.339.033   

Saldo 31 Desember 2018 72.000.000.000   14.208.453.750    621.506.206    483.983.452    -                            22.195.041.373          109.508.984.781 296.306.453       109.805.291.234 

Saldo laba (defisit)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2018 2017

OPERASI DILANJUTKAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari kas dari pelanggan 295.574.521.942         126.350.908.567          
Penerimaan penghasilan bunga 883.320.510                106.703.890                 
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan (345.457.337.593)        (107.962.525.681)         
Pembayaran pajak penghasilan (13.627.785.375)          (5.099.932.453)             
Pembayaran kepada operasi lainnya-bersih (7.046.294.802)            (2.804.077.303)             
Pembayaran bunga (3.995.578.457)            (397.096.936)                

KAS BERSIH DIPEROLEH DARI
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI (73.669.153.775)          10.193.980.084            

OPERASI DALAM PENGHENTIAN
   KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI -                                   (250.000)                       

OPERASI DILANJUTKAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap (3.062.924.184)            (29.331.143.778)           
Pelepasan saham pada entitas anak -                                   43.700.000.000            
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI
   (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI (3.062.924.184)            14.368.856.222            

OPERASI DALAM PENGHENTIAN
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI -                                   -                                    

OPERASI DILANJUTKAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pihak berelasi (2.847.104.702)            741.170.943                 
Penerimaan pinjaman bank 104.382.411.559         -                                    

KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN 101.535.306.857         741.170.943                 

OPERASI DALAM PENGHENTIAN
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN -                                   -                                    

KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS
 OPERASI DILANJUTKAN 24.803.228.898           25.304.007.249            
 OPERASI DALAM PENGHENTIAN -                                   (250.000)                       

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 
 OPERASI DILANJUTKAN 25.311.060.218           7.052.969                     
 OPERASI DALAM PENGHENTIAN -                                   1.070.000                     

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
 OPERASI DILANJUTKAN 50.114.289.116           25.311.060.218            
 OPERASI DALAM PENGHENTIAN -                                   820.000                        

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Majapahit Inti Corpora Tbk (Entitas) yang dahulu bernama PT Majapahit Securities Tbk didirikan berdasarkan akta notaris
No. 43 Tanggal 12 Februari 1990 dan Akta Notaris No. 59 Tanggal 21 Maret 1990 yang kedua dibuat oleh dan dihadapan Ny.
Maria Kristiana Soeharyo, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian entitas ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-2049.HT.01.01.TH.1990, tanggal 10 April 1990 dan
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.44 Tambahan No.1978 tanggal 1 Juni 1990. 

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami perubahan dengan akta No. 60 tanggal 28 Juli 2015 dari Leolin Jayayanti, SH.,
notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar yaitu perubahan susunan pengurus entitas dan perubahan nama entitas
menjadi PT Majapahit Inti Corpora Tbk. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0941191.AH.01.02.Tahun 2015
tanggal 26 Agustus 2015. Anggaran Dasar Entitas mengalami perubahan, dengan akta No. 39 tanggal 16 Desember 2015 dari
notaris yang sama, mengenai peningkatan modal dasar dan perubahan susunan pengurus entitas. Akta perubahan anggaran
dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.
AHU-0948247.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, Anggaran Dasar Entitas telah beberapa kali mengalami
perubahan, terakhir dengan akta No.3 tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat dan dihadapan Christina Dwi Utami SH., M.HUM.,
M.KN, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan pengurus Entitas. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-AH.01.03-0221836
tanggal 13 Juli 2018. 

Berdasarkan surat keterangan No. 81/27.1BU.1/31.71.06.1005/-071.552/e/2017 tentang keterangan domisili, entitas
menjelaskan bahwa entitas berdomisili di Gedung Jaya lantai 5, Jl. MH Thamrin No.12, Jakarta Pusat. 

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar entitas, ruang lingkup kegiatan usaha entitas meliputi perdagangan umum, pengangkutan
darat, pembangunan dan jasa konsultasi. Entitas memperoleh ijin usaha sebagai jasa konsultasi manajemen dari Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat No. 4584/24.1PB/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 8 Oktober 2015.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana tercantum dalam akta No. 22 tanggal 11 Desember
2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui rencana Direksi entitas
melakukan perubahan kegiatan usaha utama yang semula sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek
menjadi entitas yang bergerak dalam bidang perdagangan umum yang dapat berinvestasi di berbagai bidang usaha lainnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, entitas telah mengembalikan izin usaha sebagai perantara perdagangan efek Nomor
272/PM/1992 tanggal 23 Juni 1992 dan izin usaha penjamin emisi efek Nomor KEP 271/PM/1992 tanggal 23 Juni 1992
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) d/h Bapepam melalui surat Nomor 49/MS/V/14 tanggal 6 Mei 2014.

Sehubungan dengan surat pengembalian izin tersebut, pada tanggal 5 November 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah
mengeluarkan surat pencabutan izin usaha sebagai perantara perdagangan efek dengan Nomor KEP-54/D.04/2014 dan surat
pencabutan izin usaha sebagai penjamin emisi efek dengan Nomor KEP-53/D.04/2014.

Sehubungan dengan surat pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, pada tanggal 10 November 2014
Entitas telah menerima surat dari PT Bursa Efek Indonesia mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)
dengan Nomor S-05317/BELANG/11-2014 sehingga entitas tidak diperkenankan lagi melakukan aktivitas perdagangan efek di
PT Bursa Efek Indonesia.
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

a. Pendirian dan Informasi Umum - lanjutan

Dewan komisaris 
Komisaris utama : Rosmaria Parlindungan
Komisaris (Independen) : Sumarwoto

Dewan direksi

Direktur utama : Doddy Hermawan
Direktur (Independen) : William

Dewan komisaris 
Komisaris utama : Rosmaria Parlindungan
Komisaris (Independen) : Sumarwoto
Komisaris : Jimmy Hidayat

Dewan direksi

Direktur utama : Doddy Hermawan
Direktur (Independen) : William

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Ketua : Sumarwoto Sumarwoto
Anggota : Arifin Mangasi Arifin Mangasi
Anggota : Norman Wijayadi Norman Wijayadi

Rois Sunandar   (0,01%)

Masyarakat   (1,75%)

M.Bahruddin   (0,24%)

PT. Batulicin Enam Sembilan  (99,99%)

PT. Batulicin Enam Sembilan Transportasi  (98,25%)

PT. Majapahit Inti Corpora TBK (99,76%)

PT. Rezki Batulicin Transport

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana tercantum dalam akta No. 47 tanggal 9 Juni
2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada
tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :   

Susunan komite audit adalah sebagai berikut :

Kompensasi dewan komisaris dan direksi yang dibayar oleh entitas dalam bentuk gaji dan tunjangan per 31 Desember 2018 dan
2017 masing-masing sebesar Rp 781.786.739,- dan Rp 385.843.423,-.

Entitas memiliki karyawan tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing - masing sebanyak 5 dan 6
karyawan.   

Pemegang saham mayoritas akhir Entitas adalah PT Batulicin Enam Sembilan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana tercantum dalam akta No. 3 tanggal 2 Juli
2018, yang dibuat oleh dan dihadapan Christina Dwi Utami SH., M.HUM., M.KN, Notaris di Jakarta. Susunan Dewan
Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :   
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

b. Entitas anak yang dikonsolidasi

Akuisisi entitas anak

PT Nusadana Inti Investama yang dahulu bernama PT Nusadana Securities yang berkedudukan di Jakarta, didirikan
berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta Akta
pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
No.AHU-06457.AH.01.01 tahun 2014. Akta pendirian tersebut telah mengalami perubahan yaitu dengan akta No. 17 tanggal
22 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, mengenai maksud dan tujuan Perseroan serta
kegiatan usaha menjadi berusaha di bidang Perusahaan efek dan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai perantara
pedagang efek. Anggaran Dasar Entitas anak telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 41 tanggal 13 Januari
2016 dari notaris Leolin Jayayanti, SH., mengenai perubahan nama menjadi PT Nusadana Inti Investama dan perubahan
maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha menjadi berusaha di bidang jasa, perdagangan umum, pembangunan dan
pengangkutan darat. Berdasarkan pernyataan keputusan rapat sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.5 tanggal 23
Desember 2016 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor PT Nusadana
Inti Investama dari semula 30.000 (tiga puluh ribu) saham menjadi 44.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.
1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.44.000.000.000,00 (empat puluh empat
miliar Rupiah). Entitas menyetor modal ke PT Nusadana Inti Investama sebesar Rp.43.700.000.000 (empat puluh tiga miliar
tujuh ratus juta Rupiah) setara dengan 99,32% kepemilikan saham di PT Nusadana Inti Investama.

Berdasarkan pernyataan keputusan sirkuler pengganti rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No. 72
tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta, PT Rezki Batulicin Transport melakukan
perjanjian pengalihan/penjualan saham. Sesuai dengan akta tersebut para pemegang saham setuju untuk menjual 205.371.880
(dua ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100 (seratus
rupiah) atau dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.20.537.188.000,- (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus
delapan puluh delapan Rupiah) yang merupakan 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) saham yang ada di PT
Rezki Batulicin Transport dengan harga jual saham senilai Rp.21.250.000.000,-(dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta
Rupiah) kepada PT Majapahit Inti Corpora Tbk. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0147644 tanggal 19 Juni 2017. 

Berdasarkan akta No.47 tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat dan dihadapan Fathiah Helmi S.H Notaris di Jakarta, para pemegang
saham entitas menyetujui penjualan kepemilikan saham PT Majapahit Inti Corpora Tbk pada PT Nusadana Inti Investama
sebesar 99,32% atau sejumlah 43.700 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus) saham kepada Tn. Jimmy Hidayat dengan nilai
transaksi sebesar Rp.43.700.000.000 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut
berdasarkan pernyataan keputusan sirkuler pengganti rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No. 71
tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta, para pemegang saham entitas anak telah
menyetujui penjualan saham tersebut, sehingga efektif sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 penyertaan saham Entitas pada PT
Nusadana Inti Investama diungkapkan sebagai operasi dalam penghentian dalam laporan keuangan konsolidasi interim.
(catatan 6)

Berdasarkan pernyataan keputusan sirkuler pengganti rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No. 27
tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui peningkatan
modal ditempatkan dan disetor pada PT Rezki Batulicin Transport (entitas anak) yang semula Rp. 20.640.508.000,- menjadi
Rp. 43.090.508.000,- yang diambil bagian seluruhnya dan disetor penuh oleh PT Majapahit Inti Corpora Tbk. Akta perubahan
anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0152705.Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017. PT Rezki Batulicin Transport didirikan
berdasarkan akta notaris No. 23 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Muhamad Faried Zain, SH., M.H., notaris di
Banjarmasin. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan No.AHU-37508.AH.01.01 tahun 2011. Ruang lingkup kegiatan usaha bergerak dalam bidang pengangkutan
darat. Entitas anak memulai kegiatan operasi komersial pada tahun 2012.
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Akuisisi entitas anak - lanjutan

ASET BERSIH 16 Juni 2017 

ASET
Kas dan setara kas 10.011.147.671       
Piutang usaha 23.794.364.895       
Piutang pihak berelasi 621.380.748            
Piutang lain - lain 125.906.580            
Uang muka pembelian 122.214.932            
Biaya dibayar di muka 156.429.827            
Pajak dibayar di muka 2.919.727.097         
Aset tetap 29.349.530.342       
Aset pajak tangguhan 196.018.238            
JUMLAH ASET 67.296.720.330       

LIABILITAS
Utang usaha 14.205.138.469       
Utang pihak berelasi 4.621.858.400         
Utang pajak 2.899.378.897         
Utang bank 446.503.696            
Biaya yang masih harus dibayar 11.900.162              
Utang pembiayaan 1.768.163.927         
Liabilitas imbalan kerja 374.108.713            
Utang lain-lain 775.022.378            
JUMLAH LIABILITAS 25.102.074.641       

Penyesuaian
Selisih aset & liabilitas tax amnesty 619.881.455            
Penghasilan komprehensif lain 174.649.155            

ASET BERSIH TERIDENTIFIKASI 41.400.115.079       

Harga perolehan melalui 
pembayaran kas Nilai buku

PT Rezki Batulicin Transport 21.250.000.000         41.400.115.079      

 Selisih antara harga perolehan 
 melalui pembayaran kas 

 dengan nilai buku 

20.150.115.079                                             

Rincian nilai buku dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi PT Rezki
Batulicin Transport adalah sebagai berikut: 

Selisih antara harga perolehan melalui pembayaran kas dengan nilai buku yang timbul dari transaksi akuisisi dihitung sebagai
berikut:

Selisih lebih nilai buku dengan harga perolehan sehubungan akuisisi PT Rezki Batulicin Transport sebesar Rp 20.150.115.079
dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai laba atas akuisisi dengan pembelian
diskon.

Jumlah keuntungan dari PT Rezki Batulicin Transport sejak tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp. 7.542.319.375,- 

Penghasilan dan laba rugi dari PT Rezki Batulicin Transport untuk periode dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2017 sebesar Rp.26.227.251.004,- 

Pada tanggal 16 Juni 2017, Entitas telah mengakuisisi 99,5% kepemilikan saham di PT Rezki Batulicin Transport setelah
memperoleh persetujuan dari para pemegang saham entitas berdasarkan akta No.47 tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat dan
dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

c. Penawaran umum efek entitas

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

 ● Amandemen PSAK No.2                :

 ● Amandemen PSAK No.46                :

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

b. Prinsip konsolidasian

 -

 -

 -

Laporan keuangan konsolidasian disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan
oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain, telah disusun berdasarkan konsep akuntansi
biaya historis dan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan
penilaian lain seperti dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun yang bersangkutan.

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

Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan entitas disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia. Kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah
sebagai berikut: 

Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang
periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut: 

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan entitas induk dan entitas anak yang mayoritas sahamnya dimiliki
atau dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak
langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat
ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat :

kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;

kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau perorangan pengatur
setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau perorangan tersebut; atau perjanjian;

Berdasarkan Pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam surat keputusan No.S-
1527/PM//2001. Entitas melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat berjumlah 165.000.000 saham dengan nilai
nominal Rp. 100 per saham telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

 "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"  

"Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum
Direalisasi"  
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

b. Prinsip konsolidasian - lanjutan

 -

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

2018 2017

1 Dolar Amerika Serikat/Rupiah 14.481                      13.548                     

d. Aset dan liabilitas keuangan

d.1   Aset keuangan

      Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia
untuk dijual, mana yang sesuai. Entitas menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika
diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Entitas menyelenggarakan pencatatan akuntansi dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam
Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. 

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke
dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Laba atau rugi
selisih kurs yang timbul diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah (dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. 

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh
peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal
entitas berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut. 

Aset keuangan entitas meliputi kas dan setara kas, piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga, piutang lain - lain,
investasi mudharabah dan piutang pihak berelasi.      

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

Dalam hal pengendalian terhadap entitas anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun tertentu, maka hasil usaha entitas anak
yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai
diperoleh atau hingga saat pengendalian atas entitas anak tersebut berakhir.

Kepentingan non pengendali atas laba atau rugi entitas anak yang dikonsolidasikan selama periode pelaporan diidentifikasi
dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Kepentingan non pengendali dan bagian kepemilikan entitas induk atas aset neto
entitas anak yang dikonsolidasikan diidentifikasi secara terpisah.

Seluruh transaksi dan saldo yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan
konsolidasian.
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

d.1   Aset keuangan - lanjutan

       Pengukuran setelah pengakuan awal

        - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

        - Pinjaman yang diberikan dan piutang

         - Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

        - Aset keuangan tersedia untuk dijual

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: 

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan
dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. 

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau
dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali
mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari
perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. 

Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif yang terpisah apabila karakteristik dan risikonya
tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak dinyatakan dengan nilai wajar. Derivatif
melekat ini diukur dengan nilai wajar dengan laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada
laporan laba rugi komprehensif. Penilaian kembali hanya terjadi jika terdapat perubahan dalam ketentuan-ketentuan
kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang akan diperlukan. 

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah
ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan
diamortisasi (amortized cost ) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (effective interest rate ). Keuntungan
dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan
pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi. 

Kas dan setara kas dan investasi mudharabah entitas termasuk dalam kategori ini. 

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan
diklasifikasikan sebagai HTM ketika entitas memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan
tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi
dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat
mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat
bersih (net carrying amount ) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi
komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui
proses amortisasi.

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak
diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai
wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut
dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas
akan direklas ke laporan laba rugi komprehensif sebagai penyesuaian reklasifikasi. 
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

d.2    Liabilitas keuangan

        Pengakuan awal

        Pengukuran setelah pengakuan awal

        - Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

         - Pinjaman dan utang

d.3    Saling hapus dari instrumen keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai
dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Entitas menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat
pengakuan awal. 

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi
yang dapat diatribusikan secara langsung. 

Liabilitas keuangan entitas meliputi utang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga, utang pihak berelasi, utang lain - lain,
biaya yang masih harus dibayar, utang bank dan utang pembiayaan.

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: 

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau
dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali
mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk
diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi. 

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi
komprehensif.

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 pada saat liabilitas tersebut dihentikan
pengakuannya serta melalui proses amortisasi. 

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya
jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui
dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara
simultan. 
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PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

d.4    Pengukuran nilai wajar

          -

          -

          -

          -

          -

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan
suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat
ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku
pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau

Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Jika tersedia, Entitas mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk
instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang
efek (dealer ), perantara efek (broker ), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency ), dan
harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk
mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan
penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada
level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara
keseluruhan:

Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liablitas yang identik yang dapat
diakses pada tanggal pengukuran. 

Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan
liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Entitas menentukan apakah terjadi transfer
antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam
pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.
Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang
mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa
dan analisis arus kas yang didiskonto. Entitas menggunakan credit risk spread sendiri untuk menentukan nilai wajar dari
liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam credit spread , Entitas mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat
penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam credit spread , Entitas mengakui kerugian atas
liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Entitas menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari
instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang
digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

d.4    Pengukuran nilai wajar - lanjutan

d.5    Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

d.6    Penurunan nilai dari aset keuangan

         - Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi 

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan 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 tak
terpisahkan dari suku bunga efektif. 

Pada setiap akhir periode pelaporan entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau
kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. 

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, entitas pertama kali
menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang
signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara
individual. Jika entitas menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang
dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut
ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai
kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian
penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai
selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian
kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga
efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang yang memiliki suku bunga
variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. 

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan
laba rugi komprehensif. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan
suku bunga efektif aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan
dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah
terealisasi atau telah dialihkan kepada entitas. Jika, pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai
bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian
penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika
penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. 

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu
pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan
terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instruments tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai
sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta
liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan
mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset
keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Entitas memiliki
posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk
menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran
atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (net open position ), mana yang lebih sesuai.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

d.6    Penurunan dari nilai aset keuangan - lanjutan

         - Aset keuangan AFS

d.7    Penurunan nilai dari aset keuangan

         - Aset keuangan

         - Liabilitas keuangan

e. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Beban

Pendapatan diakui jika manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, bukti obyektif akan meliputi penurunan
yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya. 

Jika terdapat bukti bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih
antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya
telah diakui dalam ekuitas - direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi komprehensif. Kerugian penurunan nilai atas
investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui
dalam ekuitas.  

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria
yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang
didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk
mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai. Akrual tersebut dicatat
sebagai bagian dari akun “Pendapatan bunga” dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika, pada periode berikutnya,
nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang
terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan
nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi. 

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan
serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah
berakhir; atau (2) Entitas telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau
berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga
dalam perjanjian “pass-through”; dan baik (a) Entitas telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat
dari aset, atau (b) Entitas secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu
aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut. 

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama
dengan persyaratan yang berbeda secara substantial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas
yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan
pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi
komprehensif.

Penghasilan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis ).

Pendapatan dari jasa transportasi diakui pada saat jasa diberikan, dimana jumlah tercatat dapat diukur dengan andal.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

f. Kas dan setara kas 

g. Deposito berjangka

h. Biaya dibayar di muka

i. Penyertaan saham 

j. Aset tetap

Tahun 

Partisi bangunan  4 
Mesin  4 
Kendaraan 4 - 8
Peralatan  4 
Inventaris kantor  4 

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal
penempatannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak ada pembatasan dalam pencairannya.

Aset tetap yang dikuasai untuk digunakan dalam penyediaan jasa, atau untuk tujuan administrasi, dinyatakan berdasarkan
biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan apabila terdapat akumulasi rugi penurunan nilai.

Taksiran masa manfaaat, nilai residu dan metode penuyusutan di review minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh
dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif. 

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan
atau kurang, yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka baik yang dijaminkan maupun yang tidak dijaminkan dinyatakan sebesar nilai nominal. 

Penyertaan dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan
untuk penyertaan jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang
bersifat permanen, nilai tercatat penyertaan dalam bentuk saham tersebut dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut
yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif
tahun berjalan. 

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada saat terjadinya. Biaya lain yang terjadi setelah pengakuan awal untuk
menambah, mengganti sebagian atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai aset tetap jika dan hanya jika besar
kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tetap tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya
aset perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. Jika aset tetap tidak digunakan atau dijual nilai tercatatnya dikeluarkan
dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut diakui pada periode yang
bersangkutan.

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan, sedangkan penyusutan aset tetap
dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method ) sebagai berikut : 

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

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.  
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

k. Sewa pembiayaan

l. Transaksi pihak berelasi 

l.1.

i)

ii)
iii)

l.2

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

m.Perpajakan

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: 

Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga,
persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura
bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak,
dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama .

Entitas anak mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset
sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran
sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa.
Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga manghasilkan tingkat suku bunga periodik
yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam
laporan laba rugi komprehensif. Aset sewaan disajikan sebagai bagian aset tetap dan disusutkan dengan menggunakan
metode garis lurus (straight line method ) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang
diperoleh dari pembelian biasa. Aset sewaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset
sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa entitas akan mendapatkan hak kepemilikan
pada akhir masa sewa.

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau
entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program
tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas
ketiga.

Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (l.1).

Orang yang diidentifikasi dalam huruf (l.1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen
kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas
perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan.
Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi
atas manfaat pajak tersebut. 
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

m.Perpajakan - lanjutan

n. Imbalan Kerja 

o. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Entitas mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003,
tanggal 25 Maret 2003. Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan kerja ditentukan dengan metode penilaian
aktuaris “Projected Unit Credit ”. 

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi
atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah
diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang
disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya
telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. 

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (“SKP”) diterima atau, jika entitas mengajukan
keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. 

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga
neto) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui
dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak
direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.   

Entitas menerapkan PSAK 70 (2016), “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”.   

PSAK ini mengatur perlakuan akuntasi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU Pengampunan Pajak”) yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.  

PSAK 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan undang-
undang pengampunan pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset atau liabilitas yang diakui (PSAK
70 Par. 06) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 10 hingga 23 PSAK 70 (Pendekatan Opsional). Keputusan
yang dibuat oleh Entitas harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). Liabilitas
pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan
kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan
modal disetor di ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode diterimanya Surat Keterangan Pengampunan
Pajak.   

Entitas menyesuaikan saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi pajak dalam laba rugi pada periode diterimanya Surat
Keterangan Pengampunan Pajak.   

Entitas telah memilih untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan
SAK pada tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar tersebut dengan biaya
perolehan yang telah diakui sebelumnya, disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor.

Setelah Entitas melakukan pengukuran kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak ke nilai wajar sesuai SAK, Entitas
mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak tersebut ke dalam pos aset dan liabilitas serupa.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/ kurtailmen terjadi atau ketika biaya
restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri
dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau
pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

p. Laba Per Saham

q. Penggunaan Estimasi

4. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Pinjaman yang
diberikan dan piutang Jumlah

Kas dan setara kas 50.114.289.116        50.114.289.116       
Piutang usaha 37.920.342.718        37.920.342.718       
Piutang lain - lain 4.594.423.585          4.594.423.585         
Investasi mudharabah 20.000.000.000        20.000.000.000       
Piutang pihak berelasi 5.767.000.000          5.767.000.000         
Jumlah 118.396.055.419      118.396.055.419     

Pinjaman yang
diberikan dan piutang Jumlah

Kas dan setara kas 25.311.060.218        25.311.060.218       
Piutang usaha 14.388.574.500        14.388.574.500       
Piutang lain - lain 104.340.000             104.340.000            
Investasi mudharabah 20.000.000.000        20.000.000.000       
Piutang pihak berelasi 757.000.000             757.000.000            
Jumlah 60.560.974.718        60.560.974.718       

2017

2018

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat
estimasi dan asumsi yang mempengaruhi aset, liabilitas, komitmen dan kontinjensi yang dilaporkan. Karena adanya unsur
ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan
pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasikan. 

Rincian kebijakan akuntansi penting dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan
dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
diungkapkan dalam Catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2018  dan 2017, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Laba usaha per saham dan laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata
tertimbang dari jumlah saham entitas yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Jumlah saham yang beredar yang digunakan
untuk perhitungan laba usaha per saham dan laba bersih per saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Desember 2018 dan 2017 sebesar 720.000.000 saham.
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4. INSTRUMEN KEUANGAN - lanjutan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan - lanjutan

Biaya perolehan
yang 

diamortisasi Jumlah

Utang usaha 40.006.590.324        40.006.590.324       
Utang pihak berelasi 9.995.590.886          9.995.590.886         
Utang bank 104.831.161.559      104.831.161.559     
Utang pembiayaan 2.840.543.837          2.840.543.837         

 Biaya yang masih harus dibayar 2.653.557.771          2.653.557.771         
 Utang lain-lain 712.851.486             712.851.486            
Jumlah 161.040.295.863      161.040.295.863     

Biaya perolehan
yang 

diamortisasi Jumlah

Utang usaha 11.541.377.595        11.541.377.595       
Utang pihak berelasi 7.832.695.588          7.832.695.588         
Utang bank 448.750.000             448.750.000            
Utang pembiayaan 313.063.057             313.063.057            
Biaya yang masih harus dibayar 2.601.886.838          2.601.886.838         

 Utang lain-lain 706.863.962             706.863.962            
Jumlah 23.444.637.040        23.444.637.040       

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

    •

    •

    •

2018

2017

Entitas menyajikan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar berikut:

Tingkat 1 - nilai wajar berdasarkan harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif;

Tingkat 2 - nilai wajar yang menggunakan input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat
diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya diperoleh dari harga); dan

Tingkat 3 - nilai wajar yang menggunakan input yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang
tidak dapat diobservasi).   

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai
tercatatnya.

Utang pajak dan liabilitas diestimasi tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilai
wajar ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik.

Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang dapat diobservasi. Bila data pasar yang dapat diobservasi tersebut
tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi yang diperlukan untuk menentukan nilai wajar.
Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan seperti model umpan balik likuiditas dan volatilitas untuk transaksi derivatif dan
tingkat diskonto jangka panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.
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4. INSTRUMEN KEUANGAN - lanjutan

c. Saling Hapus Dari Instrumen Keuangan

5. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN

a. Manajemen Modal

b. Risiko Harga Pasar

c. Risiko Suku Bunga

Aset dan liabilitas keuangan dari transaksi efek saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan
jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan
berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Entitas mengelola modal ditujukan untuk memastikan kemampuan Entitas melanjutkan usaha secara berkelanjutan dan
memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas. Untuk memelihara
atau mencapai struktur modal yang optimal, Entitas dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen, pengurangan modal,
penerbitan saham baru atau membeli kembali saham beredar, mendapatkan pinjaman baru atau menjual aset untuk mengurangi
pinjaman aman.

Entitas telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangannya. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi
bisnis Entitas secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Entitas ditujukan untuk
meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar keuangan terhadap kinerja keuangan Entitas. 

Entitas beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko keuangan termasuk manajemen modal, harga pasar, suku
bunga, kredit, dan likuiditas.

Eksposur Entitas terhadap risiko harga pasar terutama muncul dari counterparty yang gagal memenuhi liabilitasnya atau
melalui kesalahan perdagangan dan kesalahan lainnya. Kegagalan tersebut menyebabkan Entitas terkena risiko harga pasar.

Entitas tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi. 

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan
suku bunga pasar. Nilai wajar risiko suku bunga adalah risiko nilai wajar instrumen keuangan akan berfluktuasi karena
perubahan suku bunga pasar. 

Entitas dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Entitas memonitor perubahan suku bunga
pasar untuk memastikan suku bunga Entitas sesuai dengan pasar. 

Entitas sudah tidak berkewajiban memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tanggal 5 November 2014 dengan Nomor KEP-54/D.04/2014 dan Nomor KEP-53/D.04/2014 mengenai
pencabutan izin usaha sebagai perantara perdagangan efek dan pencabutan izin usaha sebagai penjamin emisi efek serta surat
dari PT Bursa Efek Indonesia tanggal 10 November 2014 dengan Nomor S-05317/BELANG/11-2014 mengenai pencabutan
Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB).

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usaha dengan keyakinan
bahwa entitas memiliki sumber daya dimasa mendatang dengan adanya perubahan bidang usaha.

22



PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN - lanjutan

d. Risiko Kredit

e. Risiko Likuiditas

Tiga bulan
Kurang dari sampai dengan Lebih dari

Aset keuangan tiga bulan satu tahun satu tahun Jumlah

Kas dan setara kas 50.114.289.116         -                             -                                50.114.289.116       
Piutang usaha 35.157.241.524         830.565.194           1.932.536.000          37.920.342.718       
Piutang pihak berelasi -                                 5.767.000.000        -                                5.767.000.000         
Piutang lain - lain -                                 -                             4.594.423.585          4.594.423.585         
Investasi mudharabah -                                 -                             20.000.000.000        20.000.000.000       
Jumlah 85.271.530.640         6.597.565.194        26.526.959.585        118.396.055.419     

Tiga bulan
Kurang dari sampai dengan Lebih dari

Liabilitas keuangan tiga bulan satu tahun satu tahun Jumlah

Utang usaha -                                 40.006.590.324      -                                40.006.590.324       
Utang pihak berelasi -                                 -                             9.995.590.886          9.995.590.886         
Utang bank -                                 20.077.257.671      84.753.903.888        104.831.161.559     
Utang pembiayaan -                                 1.065.854.910        1.774.688.927          2.840.543.837         
Biaya yang masih harus dibayar 2.653.557.771           -                             -                                2.653.557.771         
Utang lain - lain -                                 712.851.486           -                                712.851.486            
Jumlah 2.653.557.771           61.862.554.391      96.524.183.701        161.040.295.863     

Tiga bulan
Kurang dari sampai dengan Lebih dari

Aset keuangan tiga bulan satu tahun satu tahun Jumlah

Kas dan setara kas 25.311.060.218         -                             -                                25.311.060.218       
Piutang usaha 12.243.470.207         1.323.871.262        821.233.031             14.388.574.500       
Piutang pihak berelasi -                                 757.000.000           -                                757.000.000            
Piutang lain - lain -                                 -                             104.340.000             104.340.000            
Investasi mudharabah -                                 -                             20.000.000.000        20.000.000.000       
Jumlah 37.554.530.425         2.080.871.262        20.925.573.031        60.560.974.718       

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari counterparty atas liabilitas kontraktual yang mengakibatkan kerugian keuangan
kepada Entitas.

Entitas tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi. 

Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah
dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Entitas mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan
cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas
dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, analisis aset dan liabilitas keuangan Entitas berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan
posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak
didiskontokan sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Desember 2017, analisis aset dan liabilitas keuangan Entitas berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan
posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak
didiskontokan sebagai berikut:
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5. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN - lanjutan

e. Risiko Likuiditas - lanjutan

Tiga bulan
Kurang dari sampai dengan Lebih dari

Liabilitas keuangan tiga bulan satu tahun satu tahun Jumlah

Utang usaha -                                 11.541.377.595      -                                11.541.377.595       
Utang pihak berelasi -                                 -                             7.832.695.588          7.832.695.588         
Utang bank -                                 448.750.000           -                                448.750.000            
Utang pembiayaan 50.504.820                151.514.460           111.043.777             313.063.057            
Biaya yang masih harus dibayar 2.601.886.838           -                             -                                2.601.886.838         
Utang lain - lain -                                 706.863.962           -                                706.863.962            
Jumlah 2.652.391.658           12.848.506.017      7.943.739.365          23.444.637.040       

6. PENJUALAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK

7. KAS DAN SETARA KAS 2018 2017

Akun ini terdiri dari :

Kas 284.898.195             65.512.411              
Bank :
Rupiah 
  Pihak Ketiga

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 41.406.161.102        -                               
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 7.218.502.303          24.251.196.699       

695.845.895             694.702.977            
PT Bank Permata Tbk 397.996.313             173.575.887            
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 108.241.021             123.287.957            
PT Bank Central Asia Tbk 1.567.497                 1.707.497                

1.076.790                 1.076.790                
Jumlah 50.114.289.116        25.311.060.218       

PT Bank Sinarmas Tbk

PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan akta No.47 tanggal 9 Juni 2017 yang dibuat dan dihadapan Fathiah Helmi S.H Notaris di Jakarta, para pemegang
saham entitas menyetujui penjualan kepemilikan saham PT Majapahit Inti Corpora Tbk pada PT Nusadana Inti Investama sebesar
99,32% atau sejumlah 43.700 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus) saham kepada Tn. Jimmy Hidayat dengan nilai transaksi sebesar
Rp.43.700.000.000 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan pernyataan
keputusan sirkuler pengganti rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No. 71 tanggal 15 Juni 2017 yang
dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, para pemegang saham entitas anak telah menyetujui penjualan saham
tersebut, sehingga efektif sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 penyertaan saham Entitas pada PT Nusadana Inti Investama
diungkapkan sebagai operasi dalam penghentian dalam laporan keuangan konsolidasi interim. Laporan keuangan komparatif telah
disajikan kembali untuk menyajikan secara terpisah operasi dilanjutkan dan operasi dalam penghentian, sesuai dengan PSAK
No.58 "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".  (Catatan 34)

Tidak terdapat saldo kas dan bank yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017, analisis aset dan liabilitas keuangan Entitas berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan
posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak
didiskontokan sebagai berikut:
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8. PIUTANG USAHA 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Pihak berelasi :
Rupiah
 PT Batulicin Bumi Bersujud 7.739.164.000          97.684.000              
 PT Bina Sewangi Raya 7.527.075.699          -                               
 PT Dua Kota Laut 5.561.247.707          -                               
 PT Bina Indo Raya 5.169.891.774          2.588.355.000         
 PT Bina Batulicin Usaha 2.833.600.000          -                               
 PT Sebamban Terminal Umum 1.261.480.000          -                               
 PT Bina Muara Raya 555.335.000             555.335.000            
 PT Toudano Mandiri Abadi 165.000.000             165.000.000            
 PT Daya Beton Indonesia 142.722.000             142.722.000            
 PT Karya Tantra Mega -                                339.056.646            
 PT Amanah Putra Borneo -                                1.692.900.000         
Pihak ketiga :
Rupiah
 PT Bukit Makmur Mandiri Utama 5.740.793.597          4.476.402.216         
 PT Prolindo Cipta Nusa 1.491.927.294          1.491.927.294         
 CV Berlian Jaya Mulia 450.949.237             54.077.166              
 PT Angsana Jaya Energi 330.997.194             532.394.571            
 CV Anugerah Barokah Mandiri 300.000.000             300.000.000            
 PT Hasanah Berkah Utama 198.533.508             24.379.980              
 PT Sumber Arum Energi 158.601.828             -                               
 PT Roundhill Capital Indonesia 138.614.700             138.614.700            
 PT Nusantara Trade Net 113.251.048             -                               
 CV Hidup Hidayah Ilahi -                                1.944.337.455         
 Lain - lain (masing - masing dibawah Rp. 100 juta) 204.933.201             293.135.671            
Sub jumlah 40.084.117.787        14.836.321.699       
Dikurangi penyisihan penurunan nilai (2.163.775.069)         (447.747.199)           
Jumlah 37.920.342.718        14.388.574.500       

2018 2017
Saldo awal tahun 447.747.199             -                               
Penyisihan selama tahun berjalan 1.716.027.870          447.747.199            
Jumlah 2.163.775.069          447.747.199            

2018 2017
 Pihak berelasi :
  Belum jatuh tempo 21.142.326.857        -                               
  Telah jatuh tempo
  1 - 30 hari 6.801.753.103          3.648.516.646         
  31 - 90 hari 1.055.303.446          -                               
  91 - 180 hari 23.596.774               1.136.795.000         
  181 - 360 hari -                                -                               
  Lebih dari 360 hari 1.932.536.000          795.741.000            
 Pihak ketiga :
  Belum jatuh tempo 1.771.746.737          -                               
  Telah jatuh tempo
  1 - 30 hari 4.291.728.429          6.888.065.306         
  31 - 90 hari 94.382.952               1.706.888.255         
  91 - 180 hari 426.507.269             2.724.322                
  181 - 360 hari 380.461.151             184.351.940            
  Lebih dari 360 hari 2.163.775.069          473.239.230            
  Dikurangi penyisihan penurunan nilai (2.163.775.069)         (447.747.199)           
  Jumlah 37.920.342.718        14.388.574.500       

Piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut :

Mutasi penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:
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8. PIUTANG USAHA - lanjutan

9. PIUTANG LAIN - LAIN 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Pihak ketiga :
Piutang karyawan 89.423.585               104.340.000            
Lain - lain 4.505.000.000          -                               
Jumlah 4.594.423.585          104.340.000            

10. INVESTASI MUDHARABAH

11. PIUTANG PIHAK BERELASI 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
PT Dua Kota Laut 3.500.000.000          -                               
PT Bina Muara Raya 1.250.000.000          -                               
PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi 760.000.000             495.000.000            
Piutang Jimmy Hidayat 135.000.000             135.000.000            
PT Batulicin Nusantara Maritim 122.000.000             122.000.000            
Lain - lain -                                5.000.000                
Jumlah 5.767.000.000          757.000.000            

12. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Jangka pendek :
  Uang muka 2.246.993.231          2.937.676.214         
  Asuransi 86.550.855               11.389.455              
  Sewa 38.333.310               36.018.510              
  Uang jaminan deposit 27.843.750               27.843.750              
  Lain - lain 2.666.899                 3.194.896                
  Jumlah 2.402.388.045          3.016.122.825         
Jangka panjang :
  Asuransi 138.269.083             6.260.423                
Jumlah 2.540.657.128          3.022.383.248         

Akun ini merupakan investasi mudharabah pada PT Bank Sinarmas Tbk-Unit Usaha Syariah dengan tingkat bagi hasil berkisar
35,71% sampai dengan 50%. Investasi mudharabah tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2015. Sampai dengan
laporan keuangan diterbitkan surat perpanjangan atas investasi tersebut masih dalam proses dikarenakan masih adanya
persyaratan dari PT Bank Sinarmas Tbk-Unit Usaha Syariah yang belum dapat dipenuhi oleh Entitas. 

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen
Entitas anak berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya
piutang usaha. Seluruh cadangan kerugian penurunan  nilai yang dibentuk terkait dengan transaksi pada pihak ketiga.   

Akun ini terutama merupakan piutang yang terjadi sebagai akibat dari transaksi dengan pihak berelasi yang bukan berasal dari
kegiatan usaha normal Entitas anak. Piutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak ditentukan jangka waktu pembayarannya.

Entitas anak tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai terkait pinjaman kepada pihak berelasi karena manajemen
berpendapat seluruh piutang dengan pihak berelasi dapat tertagih.

Entitas anak tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai terkait dengan transaksi pada pihak berelasi karena manajemen
berpendapat seluruh piutang usaha dengan pihak berelasi dapat tertagih.

Entitas tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat seluruh piutang lain - lain dapat
tertagih.

Seluruh piutang usaha pada 31 Desember 2018 digunakan sebagai jaminan atas utang bank yang diperoleh Entitas anak.  

26



PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
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13. UANG MUKA 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Uang muka pembelian  aset tetap 128.984.038.000      25.130.000.000       
Jumlah 128.984.038.000      25.130.000.000       

14. PAJAK DIBAYAR DI MUKA 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Pajak pertambahan nilai 1.534.270.914          86.420.985              
Jumlah 1.534.270.914          86.420.985              

15. ASET TETAP
Saldo Awal Reklasifikasi Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Harga Perolehan :
Tanah 623.000.000          -                                 -                             -                                623.000.000            
Partisi bangunan 25.500.000            (25.500.000)               -                             -                                -                               
Mesin 45.700.000            -                                 22.950.000             -                                68.650.000              
Kendaraan 50.303.556.032     -                                 2.861.818.184        404.988.778             52.760.385.438       
Peralatan 460.536.126          -                                 100.000.000           2.793.334                 557.742.792            
Inventaris 106.908.585          25.500.000                78.156.000             4.244.604                 206.319.981            
Jumlah 51.565.200.743     -                                 3.062.924.184        412.026.716             54.216.098.211       

Akumulasi Penyusutan :
Partisi bangunan 850.000                 (850.000)                    -                             -                                -                               
Mesin 19.093.739            -                                 14.956.250             -                                34.049.989              
Kendaraan 24.899.434.343     -                                 6.252.853.808        -                                31.152.288.151       
Peralatan 203.217.336          -                                 111.325.199           -                                314.542.535            
Inventaris 24.925.992            850.000                     38.270.125             -                                64.046.117              
Jumlah 25.147.521.410     -                                 6.417.405.382        -                                31.564.926.792       
Penyisihan kerugian

penurunan nilai 412.026.716          -                                 -                             412.026.716             -                               

Nilai Buku 26.005.652.617     22.651.171.419       

Saldo Awal Akuisisi Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Harga Perolehan :
Tanah -                            623.000.000              -                             -                                623.000.000            
Partisi bangunan -                            -                                 25.500.000             -                                25.500.000              
Mesin -                            45.700.000                -                             -                                45.700.000              
Kendaraan -                            50.303.556.032         -                             -                                50.303.556.032       
Peralatan -                            398.036.000              62.500.126             -                                460.536.126            
Inventaris -                            47.886.000                59.022.585             -                                106.908.585            
Jumlah -                            51.418.178.032         147.022.711           -                                51.565.200.743       

Akumulasi Penyusutan :
Partisi bangunan -                            -                                 850.000                  -                                850.000                   
Mesin -                            12.429.158                6.664.581               -                                19.093.739              
Kendaraan -                            21.339.550.670         3.559.883.673        -                                24.899.434.343       
Peralatan -                            142.221.580              60.995.756             -                                203.217.336            
Inventaris -                            14.765.784                10.160.208             -                                24.925.992              
Jumlah -                            21.508.967.192         3.638.554.218        -                                25.147.521.410       

Penyisihan kerugian
penurunan nilai -                            412.026.716              -                             -                                412.026.716            

Nilai Buku 29.497.184.124         26.005.652.617       

2018

2017

Akun ini terutama merupakan uang muka Entitas anak atas pembelian kendaraan berupa 20 unit double trailer dan 20 unit volvo. 
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(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP - lanjutan

16. UTANG USAHA 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Pihak berelasi : *)
Rupiah
 PT Langkah Ide Selaras 4.257.024.831          -                               
 PT Bina Usaha Batulicin            1.173.757.395              563.046.500 
 PT Batulicin Enam Sembilan Logistik               479.448.643                                - 
 PT Batulicin Enam Sembilan Security               406.880.000              270.000.000 
Pihak ketiga :
Rupiah
 PT Eka Dharma Jaya Sakti 27.225.000.000        -                               
 PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia            2.323.867.329 1.467.039.712         
 PT Buana Raya Duta            1.021.817.595 332.865.346            
 CV Graha Persada               746.578.250 -                               
 UD Anjaya Motor               514.953.500 336.083.000            
 CV Putra Putri               409.473.330 1.947.285.654         
 UD Aliung Motor               246.846.500 305.837.500            
 PT Berkah Anugerah Rizqi Abadi Cool               231.293.817 795.667.715            
 CV Berkat Tasat Utama               226.941.334 4.594.176                
 BUMDES Azzahra               165.881.365 83.924.671              
 CV Bunati Putra Jaya               132.068.065 821.339.935            
 PT Mitra Andalan Sumber Rezeki               127.143.475 -                               
 Erwin                                  - 507.768.838            
 CV Nanda                                  - 918.561.086            
 CV Sebamban Mitra Sejati                                  - 238.930.188            
 Achmad Saufi                                  - 191.849.888            
 Lain - lain (masing - masing dibawah Rp. 100 Juta) 317.614.895             2.756.583.386         
Jumlah 40.006.590.324        11.541.377.595       

*)

Beban penyusutan sebesar Rp. 6.119.312.944,- dan Rp. 3.409.481.903,- dibebankan pada beban pokok pendapatan dan sebesar
Rp. 298.092.438,- dan Rp. 229.072.313,- dibebankan pada beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal 31
Desember 2018 dan 2017.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kendaraan digunakan sebagai jaminan atas utang pembiayaan yang diperoleh
Entitas anak. (Catatan 23)   

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.  

Pada tanggal 31 Desember 2016, nilai wajar aset tetap berdasarkan laporan penilai independen KJPP Aksa, Nelson dan Rekan No.
239/LP.01/RBT/ANR/III/2017 tanggal 31 Maret 2017. Berdasarkan laporan penilaian tersebut, Entitas anak mengakui penurunan
nilai atas aset tetap sebesar Rp 412.026.716.   

Penilaian pada nilai wajar aset pengampunan pajak yang dimiliki Entitas anak telah dilakukan oleh KJPP Aksa, Nelson dan Rekan,
penilai independen, berdasarkan laporannya tertanggal 31 Maret 2017, dengan nilai wajar sebesar Rp 623.000.000.  

Entitas anak telah mereklasifikasi aset pengampunan pajaknya menjadi aset tetap dan menyesuaikan nilai tambahan modal disetor
sesuai dengan hasil penilaian tersebut di atas. 

Akun ini terutama merupakan utang usaha sehubungan dengan jasa transportasi. 
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16. UTANG USAHA - lanjutan

2018 2017

 Pihak berelasi :
  Belum jatuh tempo 2.021.432.927          -                               
  Telah jatuh tempo
  1 - 30 hari 2.476.723.581          439.571.500            
  31 - 90 hari 1.618.879.861          123.475.000            
  91 - 180 hari 8.250.000                 -                               
  181 - 360 hari -                                270.000.000            
  Lebih dari 360 hari 270.000.000             -                               
 Pihak ketiga :
  Belum jatuh tempo 5.444.227.883          -                               
  Telah jatuh tempo
  1 - 30 hari 27.331.347.500        6.757.098.846         
  31 - 90 hari 347.246.048             3.342.894.937         
  91 - 180 hari 25.391.923               151.460.208            
  181 - 360 hari -                                456.877.104            
  Lebih dari 360 hari 463.090.601             -                               
  Jumlah 40.006.590.324        11.541.377.595       

17. UTANG PIHAK BERELASI 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Rupiah
PT Fadin Kapital Consultant 6.519.141.256                    6.519.141.256 
PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi 3.315.606.466                    1.208.961.653 
PT Batulicin Enam Sembilan 67.893.164                                              - 
PT Bina Karya Putra Batulicin                 52.750.000                52.750.000 
PT Sebamban Terminal Umum                 35.200.000                35.200.000 
PT Bina Batulicin Usaha                                  -                11.642.679 
PT Batulicin Enam Sembilan Security 5.000.000                                  5.000.000 
Jumlah 9.995.590.886          7.832.695.588         

18. UTANG BANK 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Utang bank jangka pendek

PT Bank Pembangunan Daerah **)                                  -              448.750.000 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk *)          20.077.257.671                                - 
Jumlah         20.077.257.671             448.750.000 
Utang bank jangka panjang
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk *)        104.831.161.559                                - 
Dikurangi :
Utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun        (20.077.257.671)                                - 
Jumlah utang bank jangka panjang         84.753.903.888                                - 

Jumlah 104.831.161.559      448.750.000            

Akun ini merupakan liabilitas yang terjadi sebagai akibat dari transaksi dengan pihak berelasi yang bukan berasal dari kegiatan
usaha normal Entitas. Utang pihak berelasi tersebut merupakan utang untuk keperluan operasional tanpa bunga, tanpa jaminan, dan
tanpa jangka waktu pengembalian pasti yang diterima Entitas dari pihak berelasi

Utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut :
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18. UTANG BANK - lanjutan

*)

Kurang dari Pembayaran
Bulan Angsuran Jumlah

1 - 3 Grace Period -                                 
4 - 9 1.000.000.002       6.000.000.014           

10 - 15 2.000.000.000       11.999.999.998         
16 - 27 2.499.999.998       29.999.999.981         
28 - 39 2.000.000.000       23.999.999.997         
40 - 45 1.800.000.002       10.800.000.013         
46 - 51 1.699.999.999       10.199.999.991         
52 - 59 1.500.000.001       12.000.000.008         

60 1.215.999.997       1.215.999.997           
Jumlah 106.215.999.999       

    •

    •

    •

    •

    •

    •

`     •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

Fasilitas ini dijaminkan dengan segala harta kekayaan penerima kredit, baik barang-barang yang bergerak yang diikat secara
fidusia maupun barang-barang yang tidak bergerak yang diikat secara hipotik/hak tanggungan, baik yang sudah ada maupun
yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh hutang, piutang usaha, tanah, bangunan, dan
kendaraan milik Entitas anak. 

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 036/BMM/PK-KI/2018 tanggal 29 Agustus 2018, Entitas anak memperoleh utang bank
berupa fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp. 106.216.000.000,- dari PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11,5% dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2023.
Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan pembelian 20 kendaraan berupa Volvo 6x4 610HP dan Double Trailer SDT 90. 

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, Entitas diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu yang harus mendapat
persetujuan tertulis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, antara lain :

Merubah bentuk atau status hukum, merubah Anggaran Dasar Perusahaan (kecuali meningkatkan modal Entitas);

Menggunakan dana Entitas untuk tujuan di luar usaha yang dibayai dengan fasilitas kredit dari BNI;

Menjual atau menjaminkan harta kekayaan Entitas kepada pihak lain; dapat diobservasi).

Pinjaman ini akan dilunasi dengan jadwal sebagai berikut :

Menerima fasilitas kredit baru dari pihak manapun;

Menjaminkan kembali aset yang sudah dijaminkan;  

Membubarkan Entitas dan meminta dinyatakan pailit;  

Melakukan investasi yang melebihi proses Entitas;  

Menjual saham Entitas;

Mengubah bidang usaha;  

Melakukan interfinancing dengan anggota grup usaha;  

Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;  

Melunasi seluruh/sebagian utang Entitas kepada subordinasi fasilitas kredit BNI;  

Membuat perjanjian yang tidak wajar;  

Mengalihkan hak dan kewajiban ke pihak lain.  

Melunasi seluruh/sebagian utang Entitas kepada subordinasi fasilitas kredit BNI;  

Memberikan pinjaman selain dalam rangka kegiatan usahanya;  

Pada tanggal 31 Desember 2018, manajemen berpendapat bahwa Entitas anak telah memenuhi semua persyaratan terkait
sebagaimana diharuskan dalam semua perjanjian kredit di atas.
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18. UTANG BANK - lanjutan

**)

19. UTANG LAIN - LAIN 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
PT Sinarmas 563.797.300                          563.797.300 
PT Bumi Kencana Sejahtera 1.605.000                                  1.605.000 

 Lain - lain 147.449.186             141.461.662            
Jumlah 712.851.486            706.863.962          

20. UTANG PAJAK 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Pajak penghasilan pasal 21 11.334.523                              18.850.039 
Pajak penghasilan pasal 23 870.422.722             483.882.447            
Pajak penghasilan pasal 25 399.457.288             84.242.414              
Pajak penghasilan pasal 29 75.826.134               4.169.121.133         
Pajak penghasilan pasal 4 (2) 4.722.221                 34.566.667              
Pajak penghasilan pasal 15 7.677.414                 -                               
Pajak Pertambahan Nilai -                                1.628.162.330         

Jumlah 1.369.440.302          6.418.825.030         

21. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Jasa profesional            1.347.936.500           1.324.436.500 
Gaji            1.206.572.987           1.151.790.824 
Jamsostek                 92.468.284              119.226.645 
Lain -lain                   6.580.000 6.432.869                

Jumlah 2.653.557.771          2.601.886.838         

22. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Uang muka penjualan 1.767.626.056          1.399.904.573         

Jumlah 1.767.626.056         1.399.904.573       

23. UTANG PEMBIAYAAN 2018 2017

Akun ini terdiri dari :

Utang pembiayaan jangka pendek
PT Dipo Star Finance *)            1.065.854.910              202.019.280 
Jumlah           1.065.854.910             202.019.280 

Utang pembiayaan jangka panjang
PT Dipo Star Finance *)            2.840.543.837              313.063.057 
Dikurangi :

Yang jatuh tempo dalam 1 tahun          (1.065.854.910)            (202.019.280)
Jumlah utang pembiayaan jangka panjang           1.774.688.927             111.043.777 
Jumlah           2.840.543.837             313.063.057 

Berdasarkan perubahan atas Perjanjian Kredit No. 4/ADD-2/BTL/17 tanggal 3 Februari 2017, Entitas anak memperoleh
perpanjangan utang bank jangka pendek berupa fasilitas Revolving Credit dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Selatan dengan batas maksimum Rp 1.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 14,25% per tahun. Fasilitas ini
digunakan untuk tambahan modal kerja. Fasilitas ini dijaminkan dengan tanah milik Rois Sunandar, pihak berelasi, dan akan
jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2018. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 2 Februari 2018.
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23. UTANG PEMBIAYAAN - lanjutan

*)

24. PAJAK PENGHASILAN 2018 2017

a. Beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian

Entitas Induk
Pajak kini -                                -                           
Pajak tangguhan (16.205.419)              (31.625.250)             
Jumlah (16.205.419)              (31.625.250)             
Entitas Anak
Pajak kini 9.849.705.250          9.353.296.000         
Pajak tangguhan (534.292.322)            (223.820.646)           
Jumlah 9.315.412.928          9.129.475.354         
Jumlah beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian 9.299.207.509          9.097.850.104         

b. Beban pajak kini

Laba sebelum pajak penghasilan 
menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 35.781.546.542        23.852.206.480       
Dikurangi laba entitas anak 
     sebelum taksiran pajak penghasilan (37.426.080.568)       (16.671.794.730)      
Ditambahkan kembali dengan eliminasi
     konsolidasian 28.043.265.460        7.524.234.825         
Laba entitas sebelum taksiran 
     pajak penghasilan 26.398.731.434        14.704.646.575       

Perbedaan waktu:
Beban imbalan kerja 64.821.675               126.501.000            
Jumlah 64.821.675               126.501.000            
Perbedaan tetap:
Penghasilan bunga jasa giro -                                (1.923.152)               
Laba investasi pada entitas anak (28.043.265.460)       (7.524.234.825)        
Laba investasi operasi dalam penghentian -                                (1.638.663.957)        
Keuntungan akuisisi entitas anak -                                (20.150.115.079)      
Kerugian atas penjualan saham entitas anak -                                12.781.288.023       
Beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak final 1.579.067.351          1.700.317.750         
Beban administrasi bank 645.000                    2.183.665                
Jumlah (26.463.553.109)       (14.831.147.575)      
Penghasilan kena pajak -                                -                               

Taksiran laba kena pajak entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut:

Pada tanggal 10 Januari 2017, Entitas anak mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Dipo Star Finance untuk pembelian 1
(satu) unit kendaraan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp 307.503.550 dan dikenai bunga tetap
sebesar 7% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sebesar Rp 10.335.600 per bulan sejak tanggal 10
Januari 2017 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2020.

Pada tanggal 11 November 2018, Entitas anak mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Dipo Star Finance untuk pembelian
1 (satu) unit kendaraan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp 2.890.058.888 dan dikenai bunga tetap
sebesar 5,03% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sebesar Rp 80.279.414 per bulan sejak tanggal
11 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 November 2021.
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24. PAJAK PENGHASILAN - lanjutan

c. Aset pajak tangguhan
(Dibebankan) (Dibebankan)
Dikreditkan Dikreditkan
ke laporan ke laporan
laba rugi penghasilan

31 Desember 2017 komprehensif komprehensif lain 31 Desember 2018

Entitas induk 31.625.250                16.205.419             (16.098.770)              31.731.899              
Jumlah 31.625.250                16.205.419             (16.098.770)              31.731.899              
Entitas anak -                                 -                             -                                -                               
Operasi dalam
  penghentian -                                 -                             -                                -                               
Pada saat akuisisi :
  Imbalan kerja 205.881.547              105.285.353           -                                311.166.900            
  Pajak penghasilan
  terkait imbalan kerja 17.752.300                -                             (104.821.140)            (87.068.840)             
  Penyisihan penurunan
     nilai piutang usaha 111.936.800              429.006.969           -                                540.943.769            
  Penyisihan penurunan
     nilai aset tetap 103.006.679              -                             -                                103.006.679            
Jumlah
    konsolidasian 470.202.576              550.497.741           (120.919.910)            899.780.407            

2018 2017
Laba sebelum pajak penghasilan 
  menurut laporan laba rugi 
  komprehensif konsolidasian 35.781.546.542        23.852.206.480       
Dikurangi laba entitas anak 
     sebelum taksiran pajak penghasilan (37.426.080.568)       (16.671.794.730)      
Ditambahkan kembali dengan eliminasi
     konsolidasian 28.043.265.460        7.524.234.825         
Laba entitas sebelum taksiran 
     pajak penghasilan 26.398.731.434        14.704.646.575       

Tarif pajak yang berlaku :
25%    x 26.398.731.434     6.599.682.858          -                               
25%    x 14.704.646.575     -                                3.676.161.643         
Dampak pajak atas beban dan (penghasilan)
  yang tidak dapat dikurangi menurut Fiskal :
Perbedaan tetap:
Penghasilan bunga deposito dan jasa giro -                                (480.788)                  
Laba investasi pada entitas anak (7.010.816.365)         (1.881.058.706)        
Laba investasi operasi dalam penghentian -                                (409.665.989)           
Keuntungan akuisisi entitas anak -                                (5.037.528.770)        
Kerugian atas penjualan saham entitas anak -                                3.195.322.006         
Beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak final 394.766.838             425.079.438            
Beban administrasi bank 161.250                    545.916                   
Jumlah (6.615.888.277)         (3.707.786.893)        
Jumlah beban pajak penghasilan (16.205.419)              (31.625.250)             
Entitas induk (16.205.419)              (31.625.250)             
Entitas anak 9.315.412.928          9.129.475.354         
Jumlah beban (manfaat)
     pajak penghasilan - konsolidasian 9.299.207.509          9.097.850.104         

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba rugi fiskal
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
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24. PAJAK PENGHASILAN - lanjutan

c. Aset pajak tangguhan

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA

a. Liabilitas imbalan kerja 2018 2017
Entitas induk
  Saldo awal 126.501.000             -                               
  Beban imbalan kerja 64.821.675               126.501.000            
  Penghasilan komprehensif lain (64.395.081)              -                               
Entitas anak :
  Saldo awal 894.535.389             375.990.807            
  Beban imbalan kerja 421.141.414             447.535.383            
  Penghasilan komprehensif lain (419.284.565)            71.009.199              
Jumlah konsolidasian 1.023.319.832          1.021.036.389         
Jumlah operasi dalam penghentian entitas anak -                            -                               
Jumlah 1.023.319.832          1.021.036.389         

b. Beban imbalan kerja 2018 2017
Entitas induk
  Biaya jasa kini 55.966.605               126.501.000            
  Biaya bunga 8.855.070                 -                               
Entitas anak :
  Biaya jasa kini 358.255.576             416.102.552            
  Biaya bunga 62.885.838               31.432.831              
Jumlah konsolidasian 485.963.089             574.036.383            
Jumlah operasi dalam penghentian entitas anak -                                -                               
Jumlah 485.963.089             574.036.383            

c. Rekonsiliasi jumlah kumulatif dalam penghasilan komprehensif lain 2018 2017

Saldo awal 121.977.720             -                               
Diakui selama tahun berjalan 48.296.311               -                               
Saldo akhir 170.274.031             -                               
Bagian dari entitas anak 313.709.421             121.977.720            
Jumlah 483.983.452             121.977.720            

Entitas telah menghitung dan membukukan liabilitas imbalan pasca-kerja sehubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
No. 13/2003. Saldo kewajiban imbalan pasca-kerja merupakan hasil perhitungan aktuaris independen, sesuai penerapan PSAK 24
(Revisi 2013), “Imbalan Kerja”. Manajemen berkeyakinan bahwa perhitungan penyisihan atas uang penghargaan karyawan
tersebut memadai untuk memenuhi pembayaran manfaat karyawan di masa yang akan datang sesuai yang dipersyaratkan undang -
undang tersebut.

Pada tanggal 30 September 2016, Entitas anak berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-
Undang No. 11 Tahun 2016 (“UU Pengampunan Pajak”). Entitas anak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
(SKPP) No. KET-3034/PP/WPJ.29/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, dengan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan
pajak sebesar Rp 712.500.000. Entitas anak membayar uang tebusan sebesar Rp 14.250.000, yang dibebankan pada laba rugi
tahun berjalan.

Entitas melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan dengan menggunakan dasar penilaian sendiri. Kantor Pajak dapat
menetapkan atau mengubah besarnya pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak penghasilan.
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25. LIABILITAS IMBALAN KERJA - lanjutan

d. Analisis Sensitivitas 2018 2017

Entitas Induk :
Tingkat diskonto
   Kenaikan 1% 121.511.227             119.595.000            
   Penurunan 1% 133.157.859             134.474.000            
Tingkat kenaikan gaji
   Kenaikan 1% 131.637.129             134.367.000            
   Penurunan 1% 122.781.321             119.558.000            
Entitas Anak :
Tingkat diskonto
   Kenaikan 1% (86.936.942)              (87.122.333)             
   Penurunan 1% 102.815.235             104.352.234            
Tingkat kenaikan gaji
   Kenaikan 1% 105.503.265             92.363.465              
   Penurunan 1% (90.419.191)              (78.061.949)             

Entitas Induk : 2018 2017
Tingkat Diskonto 8,00% 7,00%
Tingkat Kenaikan Gaji 7,00% 7,00%
Usia Pensiun Normal 55 Tahun 55 Tahun
Tingkat Mortalitas          TMI3 - 2011 TMI3 - 2011

Entitas Anak :
Tingkat Diskonto 8,50% 7,03%
Tingkat Kenaikan Gaji 7,00% 5,00%
Usia Pensiun Normal 55 Tahun 55 Tahun
Tingkat Mortalitas          TMI3 - 2011 TMI3 - 2011

26. MODAL SAHAM 

Asumsi-asumsi utama yang dipakai dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan
2017 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan akta No. 9 tanggal 7 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MH, M.Kn., notaris di Jakarta,
pemegang saham Entitas melakukan perjanjian penjualan saham. Sesuai dengan akta tersebut pemegang saham Entitas induk
setuju untuk menjual 416.135.000 saham atau setara dengan 57,80% kepemilikan saham milik PT Asia Sukses Mandiri Sejati
kepada PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham. 

Berdasarkan akta No. 10 tanggal 7 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MH, M.Kn., notaris di Jakarta,
pemegang saham Entitas melakukan perjanjian penjualan saham. Sesuai dengan akta tersebut pemegang saham Entitas setuju
untuk menjual 138.750.000 saham atau setara dengan 19,27% kepemilikan saham milik PT Bina Utama Nugraha kepada PT
Batulicin Enam Sembilan Transportasi dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham. 

Berdasarkan akta No. 11 tanggal 7 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MH, M.Kn., notaris di Jakarta,
pemegang saham Entitas melakukan perjanjian penjualan saham. Sesuai dengan akta tersebut pemegang saham Entitas setuju
untuk menjual 138.744.000 saham atau setara dengan 19,27% kepemilikan saham milik PT Megarich Capital Pte., Ltd, kepada PT
Batulicin Enam Sembilan Transportasi dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham. 
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26. MODAL SAHAM - lanjutan

Persentase
Jumlah saham kepemilikan Jumlah

PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi 707.420.250 98,25% 70.742.025.000       
Masyarakat (masing-masing dengan 
          kepemilikan kurang dari 5,00%) 12.579.750 1,75% 1.257.975.000         
Jumlah 720.000.000 100% 72.000.000.000       

27. SELISIH ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

2013 2012

28. PENDAPATAN USAHA 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Jasa transportasi        319.106.290.160 140.739.483.067     
Jumlah 319.106.290.160      140.739.483.067     

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Sewa kendaraan        212.869.874.657 93.287.492.612       
Solar          12.737.412.904 6.940.019.787         
Perawatan kendaraan          11.764.594.576 5.012.194.591         
Upah tenaga kerja langsung            6.370.887.239 3.275.274.267         
Biaya penyusutan kendaraan (Catatan 15)            6.119.312.944 3.409.481.903         
Sewa alat berat                                  - 197.736.338            
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp. 100 Juta)            1.270.179.706 515.914.443            
Jumlah 251.132.262.026      112.638.113.941     

30. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Transportasi & perjalanan dinas            4.264.405.774 736.922.670            
Pajak            2.730.250.885 548.729.091            
Konsumsi            1.979.921.150 934.775.300            
Penyisihan penurunan nilai            1.716.027.870 447.747.199            
Biaya profesional            1.679.384.378 1.981.617.800         
Perlengkapan kantor            1.235.098.567 54.021.800              
Keamanan            1.034.714.063 586.190.000            
Sumbangan               953.241.032 176.330.000            
Imbalan kerja (Catatan 25)               485.963.089 574.036.383            
Jamsostek               473.993.012 34.150.850              
Sewa               293.766.665 291.233.620            
Pemeliharaan & perawatan               258.725.958 210.076.512            
Perijinan               223.975.050 156.510.000            
Listrik, telepon dan air               207.057.421 76.962.291              
Bursa               141.500.000 62.477.419              
Asuransi                 24.964.578 66.844.726              
Komunikasi dan informasi                                  - 2.250.000                
Lain-lain               182.113.369 724.117.031            
Jumlah 17.885.102.861        7.664.992.692         

Pemegang saham 

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Entitas pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut :

Akun ini merupakan selisih aset dan liabilitas pengampunan pajak yang timbul dari program pengampunan pajak (Catatan 15)
pada Entitas anak.
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31. KERUGIAN ATAS PENJUALAN SAHAM ENTITAS ANAK 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Nilai buku penyertaan                                  - 56.481.288.023       
Nilai penjualan saham                                  - (43.700.000.000)      
Jumlah -                                12.781.288.023       

32. INFORMASI SEGMEN

Pendapatan tetap Pendapatan usaha
(Fixed income) Jumlah

Hasil/pendapatan segmen -                             319.106.290.160      319.106.290.160     

Beban segmen -                             251.132.262.026      251.132.262.026     
Beban usaha tidak dapat dialokasi 28.418.770.480       

Laba usaha -                             39.555.257.654       

Penghasilan (beban) lain - lain -                             -                                (3.773.711.112)        

Beban pajak penghasilan (9.299.207.509)        

Laba bersih -                             -                                26.482.339.033       

Aset
Aset segmen 20.000.000.000      37.920.342.718        57.920.342.718       
Aset segmen tidak dapat dialokasi 217.085.630.569     
Jumlah aset 20.000.000.000      37.920.342.718        275.005.973.287     
Liabilitas
Liabilitas segmen -                             40.006.590.324        40.006.590.324       
Liabilitas segmen tidak dapat dialokasi 125.194.091.729     
Jumlah liabilitas 40.006.590.324        165.200.682.053     

2018

Informasi segmen Entitas berdasarkan segmen usaha per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini Entitas dibagi dalam dua segmen berdasarkan pertimbangan risiko hasil terkait
dengan penghasilan Entitas.

Akun ini merupakan kerugian atas penjualan saham entitas anak sehubungan dengan penjualan PT Nusadana Inti Investama.
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32. INFORMASI SEGMEN - lanjutan

Pendapatan tetap Pendapatan usaha
(Fixed income) Jumlah

Hasil/pendapatan segmen -                             140.739.483.067      140.739.483.067     

Beban segmen -                             112.638.113.941      112.638.113.941     
Beban usaha tidak dapat dialokasi 12.988.201.164       

Laba usaha -                             -                                15.113.167.962       

Penghasilan (beban) lain - lain -                             -                                8.739.038.518         

Beban pajak penghasilan (9.097.850.104)        

Laba bersih -                             -                                14.754.356.376       
Aset
Aset segmen 20.000.000.000      14.388.574.500        34.388.574.500       
Aset segmen tidak dapat dialokasi 80.856.020.998       
Jumlah aset 20.000.000.000      14.388.574.500        115.244.595.498     

Liabilitas
Liabilitas segmen -                             11.541.377.595        11.541.377.595       
Liabilitas segmen tidak dapat dialokasi 20.743.025.437       
Jumlah liabilitas -                             11.541.377.595        32.284.403.032       

33. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK - PIHAK BERELASI

Sifat pihak berelasi

Transaksi pihak berelasi
2018 2017

Aset
Piutang usaha 30.955.516.180        5.581.052.646         
Piutang pihak berelasi 5.767.000.000          757.000.000            
Jumlah 36.722.516.180        6.338.052.646         

Persentase terhadap jumlah aset 13% 5%

Liabilitas
Utang usaha 6.317.110.869          833.046.500            
Utang pihak berelasi 9.995.590.886          7.832.695.588         
Jumlah 16.312.701.755        8.665.742.088         

Persentase terhadap jumlah liabilitas 10% 27%

2017

Entitas dan PT Tridana Amaninvesta mempunyai manajemen kunci yang sama.

PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi merupakan pemegang saham dari Entitas.

Tn. Rois Sunandar merupakan direktur dari PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi.

PT Bina Indo Raya, PT Amanah Putra Borneo, PT Bina Muara Raya, PT Karya Tantra Mega, PT Toudano Mandiri Abadi, PT
Daya Beton Indonesia, PT Batulicin Bumi Bersujud, PT Bina Batulicin Usaha, PT Duo Kota Laut, PT Sebamban Terminal
Umum, PT Batulicin Nusantara Maritim, PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi, PT Batulicin Enam Sembilan Security, PT
Tata Buana Karya, PT Bina Karya Putra Batulicin dan PT Bina Sewangi Raya berafiliasi dengan Entitas anak.

PT Fadin Kapital Consultant berafiliasi dengan Entitas.

Tn. Jimmy Hidayat merupakan komisaris dari Entitas pada tahun 2017 dan pengurus PT Fadin Kapital Consultant.  

Informasi segmen Entitas berdasarkan segmen usaha per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :
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34. OPERASI DALAM PENGHENTIAN

31 Mei 2017
a. PENJUALAN DAN HASIL USAHA (Tidak Diaudit)

PENDAPATAN USAHA -                               

BEBAN USAHA 13.500.000              

RUGI USAHA (13.500.000)             

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN
Pendapatan bunga 1.663.663.366         
Beban keuangan (250.000)                  
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN, BERSIH 1.663.413.366         

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1.649.913.366         

BEBAN PAJAK PENGHASILAN -                               

LABA PERIODE BERJALAN 1.649.913.366         

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -                               

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 1.649.913.366         

KEPENTINGAN NON PENGENDALI 11.249.409              

LABA BERSIH DARI OPERASI DALAM PENGHENTIAN 1.638.663.957         

31 Mei 2017
b. ARUS KAS - BERSIH (Tidak Diaudit)

   ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
   Pembayaran kepada pemasok dan karyawan (6.500.000)               
   Penerimaan dari operasi lainnya-bersih 6.250.000                
   KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI (250.000)                  

   ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
   KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI -                               

   ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
   KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN -                               

   PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS (250.000)                  

   KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 1.070.000                

   KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 820.000                   

Dibawah ini disajikan pendapatan, hasil usaha dan arus kas PT Nusadana Inti Investama untuk periode lima bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Mei 2017 untuk tujuan dekonsolidasi.
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35. REKLASIFIKASI

Sesudah Sebelum
direklasifikasi direklasifikasi

Uang Muka 25.130.000.000           -                                  
Biaya dibayar di muka - jangka pendek 2.985.084.179             28.115.084.179          

28.115.084.179           28.115.084.179          

36. STANDAR AKUNTANSI BARU

 ●   ISAK No.33                :

 ●   ISAK No.34                :

37. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

2017

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan pada tanggal 
18 Maret 2019. 

Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang
periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut: 

 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Di Muka"  

"Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"  

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan Entitas Anak tahun 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian
laporan keuangan tahun 2018.

Berikut disajikan pos-pos penting dalam laporan keuangan Entitas Anak tahun 2017 sesudah dan sebelum direklasifikasi  :

40



Gedung Jaya, Lantai 5

Jalan MH Thamrin No. 12

Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan 

Menteng Jakarta Pusat 12190

Telp : (021) – 23586378 

Fax : (021) – 23586349

Corporate@majapahitinticorpora.co.id

www.majapahitinticorpora.co.id

PT MAJAPAHIT INTI 
CORPORA TBK


