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DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi

:

Berarti:
a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau
dewan komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu)
atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Pembayaran

:

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang ditunjuk oleh
Perseroan, dan membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan
Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran
Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah
termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada
Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas
nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen
Pembayaran.

Akad Ijarah

:

Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat
yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana
dituangkan dalam Akad Ijarah tertanggal 23 April 2020 yang dibuat di
bawah tangan dan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahan
dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh para pihak yang
bersangkutan di kemudian hari, dimana Perseroan mengalihkan hak atas
manfaat dari Objek Ijarah.

Akad Syariah

:

Berarti perjanjian atau kontrak tertulis yang terdiri dari Akad Ijarah dan
Akad Wakalah.

Aset yang Menjadi Dasar Sukuk
Ijarah

:

Berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah maupun selama
umur Sukuk Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan yang wajib tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang berupa Objek Ijarah.

Bank Kustodian

:

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk
menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bursa Efek

:

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau
sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak
lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang
dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Cicilan Imbalan Ijarah

:

Berarti jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang
Sukuk Ijarah kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan, sebagai
imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad
Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Ijarah.

ii

Daftar Pemegang Rekening

:

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan
tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui
Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain:
nama, jumlah kepemilikan Sukuk Ijarah, status pajak dan
kewarganegaraan Pemegang Sukuk berdasarkan data yang diberikan
oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Dokumen Emisi

:

Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk
Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran,
Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Perjanjian
Pendahuluan Pencatatan Sukuk Ijarah, Prospektus, dan dokumendokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.

Efek

:

Berarti surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Pasar Modal yaitu surat pengakuan atas kewajiban, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak
Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

Emisi

:

Berarti Penawaran Umum Sukuk oleh Perseroan untuk ditawarkan atau
dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Entitas anak

:

Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
laporan keuangan Perseroan.

Force Majeure

:

Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar
kemampuan dan kekuasaan Para Pihak seperti banjir, gempa bumi,
gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Negara Republik
Indonesia, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai
bencana nasional yang mempunyai akibat negatif dan berdampak
material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Hari Bursa

:

Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara
Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek
tersebut.

Hari Kalender

:

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius
Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur
nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia.

Hari Kerja

:

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja
biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Imbalan Ijarah

:

Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah
Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian
Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban dari waktu ke
waktu.

Kesanggupan Penuh
(Full Commitment)

:

Berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran
Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan
mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 kepada Masyarakat pada
Pasar Perdana dan wajib membeli sisa Sukuk yang tidak habis terjual
sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi
Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
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Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan

:

Berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada
Pemegang
Sukuk
Ijarah
berdasarkan
Fatwa
Nomor:
43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), sebagai akibat dari
kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban
pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah, dimana
dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah
serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian
atau keterlambatan tersebut. Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak
Pemegang Sukuk Ijarah ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan
dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan
potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena
adanya peluang yang hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah).
Batasan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut
akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Ijarah.

Konfirmasi Tertulis

:

Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam
Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening
berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang
Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang
Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk
Ijarah, Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang
berkaitan dengan Sukuk Ijarah.

Konfirmasi Tertulis Untuk
RUPSI (KTUR)

:

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh
KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening,
khusus untuk menghadiri RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPSI,
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI

:

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam
Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen
Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan
mengadministrasikan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran
Surat Berharga Syariah di KSEI.

Kustodian

:

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Sukuk Ijarah dan harta yang
berkaitan dengan Sukuk Ijarah serta jasa lainnya termasuk menerima
Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek
dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI,
Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Masyarakat

:

Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara
Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing,
baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang
bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menkumham

:

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik
Indonesia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia).

Objek Ijarah

:

Berarti hak manfaat atas aset tetap (tanah dan bangunan) dengan rincian
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah, hak
manfaat atas Objek ijarah yang diserahkan tersebut tidak bertentangan
dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan
perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam
Peraturan OJK Nomor 53.
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Otoritas Jasa Keuangan atau
OJK

:

Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011
tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Rekening

:

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di
KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau
pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemegang Sukuk Ijarah

:

Berarti pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun
2020 yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau
seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
a. Rekening Efek pada KSEI; atau
b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

Pemeringkat

:

Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan
penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang
terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Pemerintah

:

Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum

:

Berarti kegiatan penawaran Sukuk Ijarah yang merupakan penawaran
umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020, yang
dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Sukuk Ijarah kepada
Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang
Pasar Modal dan peraturan pelaksananya, dan ketentuan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penawaran Umum
Berkelanjutan

:

Berarti kegiatan penawaran umum atas Sukuk Ijarah yang dilakukan
secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor:
36.

Pengakuan Atas Kewajiban
Sukuk Ijarah

:

Berarti Pengakuan Atas Kewajiban Perseroan sehubungan dengan
Sukuk Ijarah yang tercantum dalam akta Pengakuan Atas Kewajiban
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 No. 26
tertanggal 23 April 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I
Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I
Tahun 2020 No. 18 Tanggal 15 Mei 2020, Akta Perubahan II Pengakuan
Atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020
No. 05 Tanggal 04 Juni 2020, serta Akta Perubahan III Pengakuan Atas
Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 No.
31 Tanggal 22 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta,
berikut perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan
penambahannya
dan/atau
pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang
bersangkutan di kemudian hari.

Penitipan Kolektif

:

Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan
pelaksananya.

Penjamin Emisi Efek

:

Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk
melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan
pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan
berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini
adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri
Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek.
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Penjamin Pelaksana Emisi Efek

:

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran
Umum, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo
Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan No. IX.A.2

:

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

Peraturan No.IX.A.7

:

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

Peraturan No. IX.C.11

:

Berarti Peraturan No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan
LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Peraturan No.VI.C.3

:

Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran atas Keputusan Ketua BapepamLK No.Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan
Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan No. IX.J.1

:

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

Perjanjian Agen Pembayaran

:

Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa
Tahap I Tahun 2020 No. 28 tertanggal 23 April 2020, yang seluruhnya
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat
antara Perseroan dan KSEI.

Perjanjian Pendaftaran Surat
Berharga Syariah di KSEI

:

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal
Pendaftaran Sukuk di KSEI No. SP-007/SKK/KSEI/0320 tanggal 23 April
2020, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.

Perjanjian Pendahuluan
Pencatatan Efek

:

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Bursa Efek
perihal pencatatan efek, No. SP-00008/BEI.PP1/05-2020 tanggal 19 Mei
2020 juncto No. Ad-SP-00002/BEI.PP1/06-2020 tanggal 25 Juni 2020,
yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.

Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek

:

Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Elnusa Tahap I Tahun 2020 No. 27 tanggal 23 April 2020 sebagaimana
diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 No. 19 Tanggal
15 Mei 2020, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk
Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 No. 06 Tanggal 04
Juni 2020, serta Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 No. 32 Tanggal
22 Juli 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan-penambahannya
dan/atau
pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang
bersangkutan di kemudian hari.

vi

Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk Ijarah

:

Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa
Tahap I Tahun 2020 No. 25 tanggal 23 April 2020 sebagaimana diubah
dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 No. 17 Tanggal 15 Mei 2020,
Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 No. 04 Tanggal 4 Juni 2020,
serta Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 No. 30 Tanggal 22 Juli 2020,
yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah
yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Penawaran Umum
Berkelanjutan

:

Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Elnusa No. 24 tanggal 23 April 2020, sebagaimana
diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum
Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020
No. 16 Tanggal 15 Mei 2020, serta Akta Perubahan II Pernyataan
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa
Tahap I Tahun 2020 No. 03 Tanggal 04 Juni 2020, yang seluruhnya
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahanperubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan
yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran

:

Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan
dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di
sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017.

Pernyataan Pendaftaran
Menjadi Efektif

:

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran
sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a.
45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan
Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah
mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan
yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan
Penawaran Umum; atau
b.
45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir
yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi;
atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.

Perseroan

:

Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Elnusa Tbk.

Perusahaan Efek

:

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi
Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

POJK No. 3/2018

Berarti peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018
tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

POJK No. 7/2017

:

Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017
tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

POJK No. 9/2017

:

Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017
tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam
rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

vii

POJK No. 15/2015

Berarti peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015
tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

POJK No. 15/2020

:

Berarti peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

POJK No. 17/2020

:

Berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK. No. 18/2015

:

Berarti peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015
tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

POJK No. 20/2020

:

Berarti peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020
tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

POJK No. 30/2015

:

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

POJK No. 33/2014

:

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

POJK. No. 35/2014

:

Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK. No. 36/2014

:

Berarti peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau
Sukuk.

POJK No. 42/2020

:

Berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK. No. 53/2015

:

Berarti peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015
tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar
Modal.

POJK. No. 55/2015

:

Berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK. No. 56/2015

:

Berarti peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit
Internal.

Prinsip Syariah di Pasar Modal

:

Berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal
berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan
Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2015 dan/atau Peraturan OJK lainnya
yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama
Indonesia.

Prospektus

:

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum
dengan tujuan agar pihak lain membeli Sukuk Ijarah, yang wajib disusun
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor
Pasar Modal termasuk POJK No. 36/2014, POJK No. 9/2017, POJK No.
18/2015 dan POJK No. 3/2018.

Rekening Efek

:

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk dan/atau dana milik
Pemegang Sukuk yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek
yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk.

RUPSI

:

Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Satuan Pemindahbukuan

:

Berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu
Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu
Rupiah) atau kelipatannya.
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Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah

:

Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan
Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat
atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui
Pemegang Rekening.

Sisa Imbalan Ijarah

:

Berarti jumlah bagian dari pengalihan hak manfaat yang wajib dibayar
oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk
Ijarah yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran
Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum
Berkelanjutan, dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar
Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di
Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

Sukuk

:

Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai
sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi
(syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

Sukuk Ijarah

:

Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020, yang
dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, yang dikeluarkan oleh
Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum
yang merupakan penerbitan Sukuk Ijarah Tahap pertama dari rangkaian
Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memenuhi Prinsip Syariah di
Pasar Modal, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh
ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan
di KSEI. Kepastian jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan ditentukan dalam
perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah. Jumlah Sisa
Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan
pelaksanaan pembelian kembali sebagai Pembayaran Kembali Sukuk
Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah
sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Ijarah.

Tanggal Distribusi

:

Berarti tanggal-tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil
Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi
Sukuk Ijarah yang dilakukan secara elektronik.

Tanggal Emisi

:

Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Sukuk Ijarah dari Penjamin
Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal
penerbitan Sukuk Ijarah, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan
dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Tanggal Pelunasan Imbalan
ijarah

:

Berarti tanggal dimana jumlah Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan
wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk sebagaimana ditetapkan dalam
Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan
memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran Imbalan
Ijarah

:

Berarti tanggal saat Cicilan Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib
dibayar kepada Pemegang Sukuk yang namanya tercantum dalam
Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Penjatahan

:

Berarti tanggal dilakukan penjatahan Sukuk Ijarah.

Tim Ahli Syariah

:

berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas
produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau
dikeluarkan Perseroan, dengan memenuhi persyaratan dalam Peraturan
OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018
tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang
Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yang anggota Tim Ahli Syariah wajib
memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam
Peraturan OJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

UUPM

:

Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut
peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
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UUPT

:

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal
16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Wali Amanat

:

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta.
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DAFTAR ENTITAS ANAK PERSEROAN
Kepemilikan langsung:
EFK
EGI
EOS
ETSA
EPN
PND
SCU

Singkatan

:
:
:
:
:
:
:

Nama Lengkap
PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi
PT Elnusa Geosains Indonesia
PT Elnusa Oilfield Services
PT Elnusa Trans Samudera
PT Elnusa Petrofin
PT Patra Nusa Data
PT Sigma Cipta Utama

Mulai Beroperasi Komersial
1983
2014
1996
1998
1980

:

Nama Lengkap
PT Elnusa Daya Kreatif

Mulai Beroperasi Komersial
-

Kepemilikan melalui EFK:
EDK

Singkatan
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini.
Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.
1.

RIWAYAT SINGKAT

PT Elnusa Tbk (“Perseroan”) didirikan dengan nama “PT Electronika Nusantara” sebagaimana termaktub dalam
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Electronika Nusantara No. 18 tanggal 25 Januari 1969 juncto Akta
Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 13 Februari 1969, yang keduanya dibuat di hadapan Tan Thong Kie,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusannya No. J.A.5/18/24 tanggal 19 Februari 1969, dan telah didaftarkan dalam Buku Register di
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 485 tanggal 22 Februari 1969 serta telah diumumkan dalam
Tambahan No. 35, Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 2 Mei 1969 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir
yang telah disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa Tbk No. 101 tanggal 29 April 2015, di
buat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham
sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0935962.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015 dan telah
didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0935264 tanggal 28 Mei 2015 serta keduanya
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3510101.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2018
(”Akta No. 101/2015”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa Tbk No.
31 tanggal 11 April 2019, di buat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh
persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0022730.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal
26 April 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0067954.AH.01.11. Tahun 2019
tanggal 26 April 2019 (“Akta No. 31/2019”).
Entitas induk Perusahaan dari Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) dan entitas induk terakhirnya adalah
Pemerintah Republik Indonesia.
2.

KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa Tbk No. 116 tanggal 15
Mei 2008, yang dibuat di hadapan Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta junctis Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa Tbk No. 101 tanggal 29 April 2015, yang di buat di hadapan Aryanti Artisari,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 Juni 2020, yang diterbitkan
oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Pemegang
Saham
dengan
kepemilikan >5%:
1. PT Pertamina (Persero)
2. Dana Pensiun Pertamina
Pemegang
Saham
dengan
kepemilikan <5%
1. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
3.

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
22.500.000.000
2.250.000.000.000

Persentase
(%)

3.000.000.000
1.087.407.500

300.000.000.000
108.740.750.000

41,104
14,889

3.211.092.500

321.109.250.000

43,997

7.298.500.000

729.850.000.000

100,000

15.201.500.000

1.520.150.000.000

-

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan
apabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan
dapat dipisahkan sebagai berikut:
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A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN
Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko persaingan usaha dimana hal ini dapat
mempengaruhi kinerja keuangan dari Perseroan. Secara garis besar, risiko-risiko yang dihadapi oleh
Perseroan adalah sebagai berikut:
B. RISIKO USAHA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Risiko Operasional
Risiko Pemutusan Kontrak
Risiko Eksplorasi dan Produksi
Risiko sebagai Induk Perusahaan
Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi Perseroan
Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Industri
Perseroan
Risiko Kelangkaan Sumber Daya

C. RISIKO UMUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Risiko Ekonomi, Politik, dan Keamanan
Risiko Peraturan Pemerintah
Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
Risiko Peningkatan Suku Bunga
Risiko Pencemaran Lingkungan
Risiko Bencana Alam
Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN SUKUK
Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk adalah:
1.

Risiko tidak likuidnya Sukuk yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan
karena tujuan pembelian Sukuk sebagai investasi jangka panjang.

2.

Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan
Sukuk, serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk
memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak
dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko pada
Prospektus ini.
4.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi
akan digunakan untuk pembelian aset peralatan jasa hulu migas dan/atau infrastruktur jasa hilir migas dalam
rangka ekspansi usaha serta untuk penambahan modal kerja Perseoan dengan rincian sebagai berikut:
a.

Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk ekspansi usaha Perseroan;

No.

Nama Proyek/Unit

1.

Electric Wireline Logging

2.

Slickline Unit

3.

Fuel Terminal Labuan
Bajo
Fuel Terminal
Tembilahan

4.

Unit Bisnis Pengguna
Upstream Production
Operation
Upstream Production
Operation
Downstream Infrastructur
Downstream Infrastructur

Nama Pihak
Penjual/Vendor
NOV Elmar –
Singapore
PT Welaco
International Service –
Indonesia
Construction –
Indonesia
Construction –
Indonesia

Status Afiliasi
Tidak Terafiliasi
Tidak Terafiliasi
Tidak Terafiliasi
Tidak Terafiliasi

Nilai aset akan ditentukan kemudian setelah Perseroan melaksanakan tender setelah dana diterima.
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b. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan,
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.
Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana
pada Prospektus ini.
5.

PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia dalam siaran pers bulan Februari tahun 2020, pertumbuhan
ekonomi Indonesia ke depannya diperkirakan tetap baik ditopang prospek peningkatan ekspor dan konsumsi
rumah tangga. Investasi diperkirakan juga meningkat didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan
keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha sejalan dengan
berbagai kebijakan Pemerintah termasuk implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Bank Indonesia akan
terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi,
mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk
Penanaman Modal Asing (PMA).
Berkaca dari proyeksi tersebut di atas, segenap manajemen telah melakukan penjajakan terhadap peluangpeluang usaha baru. Bahkan, beberapa peluang yang telah berhasil direalisasikan adalah sebagai berikut:
1.

Jasa Hulu Migas
Perluasan embrio pangsa pasar baru melalui lini Geoscience & Reservoir Services (GRS) di Vietnam,
India maupun Algeria. Penjajakan lain seperti di Kuwait, UAE, Qatar maupun lainnya, masih dalam
inisiasi. Namun segenap manajemen optimis, bahwa Elnusa akan dapat merealisasikannya.
Jasa survei seismik untuk Komitmen Kerja Pasti (KKP) Jambi Merang dengan menggunakan Elsa Regent
di wilayah terbuka Indonesia telah dimulai. Begitu pula peluang melalui multiklien seismik. Salah satu
upayanya adalah melakukan Master Cooperation Agreement dengan TGS-NOPEC.
Ekspansi bisnis lini Production, Operation & Maintenance Services (POMS), pada operation &
maintenance untuk kilang-kilang telah juga dimulai.
Upaya penguatan kompetensi, kapabilitas serta kapasitas pun telah pula diinisiasi. Bersama
Schlumberger, Elnusa akan melakukan berbagai Master Services Agreement untuk saling memperkuat
satu sama lain.

2.

Jasa Distribusi dan Logistik Energi
Pengelolaan terminal BBM berbasis aset telah mulai dilakukan. Depot LPG Amurang, Sulawesi Utara,
merupakan yang pertama. Ke depan, melalui Elnusa Petrofin, dengan kepercayaan yang diberikan
Pertamina akan dilanjutkan akuisisi infrastruktur untuk mendukung distribusi energi di Nusantara ini.
Elnusa akan melakukan Ekspansi pada bisnis chemical untuk mendukung EOR injeksi polymer di Field
Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

3.

Jasa Penunjang
Penguatan kompetensi fabrikasi beberapa peralatan maupun fasilitas migas telah mendukung penguatan
kompetensi Elnusa.
Penjajakan lain adalah bisnis water treatment untuk beberapa fasilitas di beberapa tempat. Bisnis ini juga
dilengkapi dengan value digital Smart Water Meter dan Smart Power Meter yang tengah diujikan di PDAM
Kota Tirta Benteng, Tangerang.

Segenap Direksi dan jajaran manajemen juga senantiasa mengakomodir arahan Dewan Komisaris agar iklim
usaha Elnusa berjalan harmonis dengan komitmen Perseroan yang selalu berusaha untuk memberikan manfaat
secara berkelanjutan bagi para stakeholder dan shareholder.
6.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Akta Perubahan terakhir Perseroan Nomor 31 tanggal 11 April 2019 dibuat di hadapan Aulia Taufani,
S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat
Keputusan Nomor AHU-0022730.AH.01.02Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, terdapat penyusunan kembali Pasal
3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
1.

2.

Maksud dan tujuan Perseroan ini berusaha dalam bidang Jasa (aktivitas profesional; informasi dan
komunikasi; real estate; aktivitas ketenagakerjaan dan usaha penunjang lainnya); Perdagangan Besar dan
Eceran; Pertambangan dan Penggalian; Pembangunan (konstruksi); Perindustrian; dan Pengelolaan Air dan
Pengelolaan Air Limbah.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
1. Jasa (aktivitas profesional; informasi dan komunikasi; real estat; aktivitas ketenagakerjaan dan usaha
penunjang lainnya);
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2.
3.
4.
5.
6.

Perdagangan Besar dan Eceran;
Pertambangan dan Penggalian;
Pembangunan (konstruksi);
Perindustrian; dan
Pengelolaan Air dan Pengelolaan Air Limbah.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha
penunjang yaitu:
a. Jasa (aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas);
b. Pengelolaan Air dan Pengelolaan Air Limbah (aktivitas penunjang pengelolaan air, pengelolaan dan
pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya);
c. Perdagangan (perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU));
d. Pertambangan (aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya);
e. Pembangunan (konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas); dan
f. Perindustrian lainnya (industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi).
7.

KETERANGAN TENTANG SUKUK YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Sukuk Ijarah

:

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020

Sisa Imbalan Ijarah

:

Sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah)

Jangka Waktu

5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 11 Agustus 2025

Cicilan Imbalan Sukuk

:

sebesar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah) per tahun atau
ekuivalen sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen)

Harga Penawaran

:

100% dari Sisa Imbalan Ijarah

Satuan Pemesanan

:

Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya

Satuan Pemindahbukuan

:

Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya

Pembayaran Cicilan
Imbalan Ijarah

:

Triwulanan

Jaminan

:

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan
seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang
tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari
menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak
Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hakhak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian
hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan
kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian
hari

Pembelian kembali Sukuk

:

Pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah
Tanggal Penjatahan. Pembelian Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan
atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian
Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan
Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Wali Amanat

:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
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8.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah Entitas anak beserta masing-masing kontribusi pendapatan terhadap kinerja Perseroan:

Nama

Bidang Usaha

Domisili

Entitas Anak Kepemilikan Langsung
Jasa
PT Elnusa
Pengeboran dan
Oilfield
Jakarta
Pemeliharaan
Services
Lapangan Migas
Jasa Akuisisi
PT Elnusa
Data
Geosains
Jakarta
Geofisika/Survei
Indonesia
Seismik Migas
Jasa
penyimpanan
BBM,
pendistribusian
BBM,
perdagangan
BBM Industri &
PT Elnusa
Marine,
Jakarta
Petrofin
perdagangan
chemicals,
perdagangan
pelumas &
aspal, serta
pengelolaan
SPBU & SPBE
Jasa fabrikasi,
penguliran dan
perdagangan
pipa Oil Country
PT Elnusa
Tubular Goods
Fabrikasi
Batam
(OCTG), proyek
Konstruksi
EPC dan
Maintenance
Services
Jasa perolehan
lisensi,
pengelolaan
data migas, data
PT Patra
Jakarta
online (pay per
Nusa Data
use) dan
penyimpanan
data fisik migas
Jasa
penyimpanan
data fisik,
pengelolaan
data elektronik &
sistem informasi,
PT Sigma
penyimpanan
Cipta
Jakarta
contoh batuan
Utama
migas,
telekomunikasi
radio, dan jasa
aplikasi sistem
IT
Jasa pendukung
layanan marine
migas
PT Elnusa
Trans
Jakarta
Samudera

Kepemilikan oleh
Elnusa
(%)
2019
2018

Jumlah Aset
(Rp juta)

Tahun
Berdiri

Tahun
Beroperasi
Komersial

Tahun
Penyertaan
Modal

2014

-

2014

99,99

99,99

36.513

35.576

Belum
Beroperasi

2014

-

2014

99,99

99,99

11.601

12.270

Belum
Beroperasi

1996

1997

1996

99,93

99,93

1.974.247

1.378.949

Beroperasi

1982

1982

2008

99,98

99,98

162.894

109.430

Beroperasi

1997

1998

2000

99,50

99,50

141.794

149.381

Beroperasi

1980

1980

1997

99,99

99,99

156.015

137.532

Beroperasi

2013

2013

2013

99,58

99,58

500.169

416.776

Beroperasi

10.001

10.001

Belum
Beroperasi

Entitas Anak Kepemilikan tidak Langsung (Kepemilikan melalui PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi)
Jasa Konsultasi
Bidang
Manajemen
Sumber Daya
PT Elnusa
Manusia
Daya
Jakarta
2015
2015
99,99
99,99
Konsultasi
Kreatif
Bidang Listrik, &
Perdagangan
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2019

2018

Status
Operasi

Berikut ini adalah daftar Ventura Bersama/Kerja Sama Operasi (KSO) Perseroan:

Nama

Proyek

KSO
Elnusa
-WAS

Jasa
pemeliharaan
elektrikal dan
instrumentasi
dari BP Berau
Ltd.

9.

Tahun
Kerjasama

Nama
Perusahaan
yang
Bekerjasama

2016

PT Waskita
Adhi
Sejahtera
(WAS)

Kepemilikan
oleh Elnusa
(%)
2019
2018

Kepemilikan
oleh WAS
(%)
2019
2018

2019

2018

51,00

49,00

49.590

28.721

51,00

49,00

Jumlah Aset
(Rp-juta)

Status
Operasi

Beroperasi

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak pada
tanggal 31 Maret 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31
Maret 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan
dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor
independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan
opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai informasi keuangan Perseroan (entitas induk saja),
tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tanggal tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian.
Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode
3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan konsolidasian
interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, yang disusun oleh Manajemen Perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang laporan keuangannya tidak dilampirkan
dalam Prospektus ini namun dapat diakses di www.elnusa.co.id. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak
melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau review berdasarkan Standar Perikatan
Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas
laporan keuangan interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode 3 (tiga) bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan
dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019.
Laporan Posisi Keuangan
31 Maret
2020*
4.000.472
3.810.292
7.810.764
3.090.125
1.092.166
4.182.291
3.628.473
7.810.764

Total Aset Lancar
Total Aset Tidak Lancar
Total Aset
Total Liabilitas Jangka Pendek
Total Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas
Ekuitas - Neto
Total Liabilitas Dan Ekuitas
*tidak diaudit/direview
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
31 Desember
2019
2018
3.698.370
3.158.507
3.106.667
2.498.820
6.805.037
5.657.327
2.504.335
2.116.898
724.004
240.229
3.228.339
2.357.127
3.576.698
3.300.200
6.805.037
5.657.327

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
Total Laba Komprehensif Tahun
Berjalan
Laba Per Saham (Nilai Penuh)
*tidak diaudit/direview

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
31 Desember
2019
2018
8.385.122
6.624.774
(7.514.040)
(5.972.680)
871.082
652.094
356.477
276.316

31 Maret
2020*
2.056.369
(1.814.107)
242.262
51.775

31 Maret
2019*
1.901.705
(1.708.337)
193.368
75.864

51.775

75.864

345.625

288.075

7,09

10,39

48,84

37,86

Rasio Keuangan

RASIO USAHA
Laba sebelum pajak penghasilan/Pendapatan usaha
(%)
Laba tahun berjalan/Pendapatan usaha (%)
Laba tahun berjalan/Total Aset (ROA) (%)
Laba tahun berjalan/Total Ekuitas (ROE) (%)
Pendapatan usaha/Total Aset (Asset Turnover Ratio)
(%)

31 Maret
2020*

31 Desember
2018

3,49

5,57

5,31

2,52
0,66
1,43

4,25
5,24
9,97

4,17
4,88
8,37

26,33

123,22

117,10

1,15
0,54
1,87

0,90
0,47
2,11

0,71
0,42
2,40

1,29

1,48

1,49

(31,75)
(31,75)
14,78
29,55
1,45

29,01
19,98
20,29
36,96
8,38

10,19
20,80
16,52
30,70
8,14

RASIO SOLVABILITAS
Total Liabilitas/Total Ekuitas (X)
Total Liabilitas/Total Aset (X)
Total Aset/Total Liabilitas (X)
RASIO LIKUIDITAS
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek
(Current Ratio) (X)
RASIO PERTUMBUHAN
Laba tahun berjalan (%)
Laba komprehensif tahun berjalan (%)
Total asset (%)
Total liabilitas (%)
Total ekuitas (%)
*tidak diaudit/direview

31 Desember
2019

Rasio Yang Harus Dipenuhi Terkait Perjanjian Kredit Perseroan
Maksimal 3x
Maksimal 1,5x

Debt to Equity Ratio
Interest Expenses to EBITDA Ratio
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I.

PENAWARAN UMUM
PENAWARAN UMUM SUKUK BERKELANJUTAN I ELNUSA TAHAP I TAHUN 2020 (“SUKUK”)
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp700.000.000.000,(TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment), ditawarkan
dengan nilai 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
emisi dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah) per tahun
atau ekuivalen sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun.
Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal
pembayaran Cicilan imbalan Sukuk Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah pertama akan dilakukan
pada tanggal 11 November 2020, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal
Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah adalah pada tanggal 11 Agustus 2025. Perseroan tidak berencana untuk
melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah.

PT Elnusa Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertambangan dan Penggalian, Pembangunan (Konstruksi), dan
Perindustrian
Kantor Pusat:
Graha Elnusa Lt. 16
Jl. TB Simatupang Kav. 1B
Jakarta 12560 – Indonesia
Telepon: +62 21-7883 0850
Faksimili: +62 21-7883 0907
Email: corporate@elnusa.co.id
Website: www.elnusa.co.id
DALAM PENERBITAN SUKUK INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
idAA-(sy) (Double A Minus Syariah)
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN USAHA.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM
PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK
YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA
TUJUAN PEMBELIAN SUKUK SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH
LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK DAPAT DILIHAT PADA
BAB VI PROSPEKTUS.
Pencatatan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
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KETERANGAN MENGENAI SUKUK IJARAH
Nama Sukuk Ijarah
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020.
Mata Uang Sukuk Ijarah
Mata uang Sukuk Ijarah ini adalah Rupiah.
Jenis Sukuk Ijarah
Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh
Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI
sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang
Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.
Penjelasan Sukuk Ijarah
Akad yang digunakan adalah Ijarah. Isi Akad Syariah yang menjadi dasar Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:
PT Elnusa Tbk (”Perseroan”) sebagai mu’jir dengan ini setuju untuk mengalihkan hak manfaat atas aset tetap
(tanah dan bangunan) sebagaimana terperinci dalam Lampiran I dari Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan dari Akad Ijarah serta dengan memenuhi persyaratan sebagai Obyek Ijarah sebagaimana
diatur dalam Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah
di Pasar Modal (”Objek Ijarah”) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (”Wali Amanat”) untuk
menggunakan dan/atau mengalihkan kembali hak manfaat Objek ljarah dan Wali Amanat sebagai musta'jir dengan
ini setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat Objek ljarah tersebut dari Perseroan. Untuk menghindari
keraguan, pengalihan hak manfaat Objek Ijarah dari Perseroan kepada Wali Amanat tidak diikuti dengan
pembebanan atas dan pengalihan kepemilikan Objek ljarah dari Perseroan kepada Wali Amanat.
Para Pihak setuju bahwa Objek Ijarah yang dialihkan hak manfaatnya oleh Perseroan kepada Wali Amanat tidak
akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Syariah Islam khususnya
Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Akad Ijarah atas Sukuk Ijarah dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi sebagaimana
ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan karenanya Akad Ijarah atas Sukuk Ijarah akan
berakhir pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah
atas Sukuk Ijarah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Sebelum berakhirnya Akad Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri kepada Wali Amanat untuk melakukan
hal-hal sebagai berikut:
a. Mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Wali Amanat sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Para
Pihak dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
b. Dengan biaya yang ditanggung oleh Perseroan, melakukan pemeliharaan yang bersifat rutin dan diperlukan
terhadap Obyek Ijarah serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Objek Ijarah dapat
dimanfaatkan oleh Wali Amanat, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengasuransikan Objek Ijarah sepanjang
dipandang perlu dan mencukupi oleh Perseroan;
c. Bertanggung jawab atas kerusakan Objek Ijarah yang disebabkan oleh penggunaan yang wajar atas Objek
Ijarah atau bukan karena kelalaian Wali Amanat; dan
d. Menjamin bahwa Objek Ijarah dapat digunakan sebagaimana seharusnya.
Sebelum berakhirnya Akad Ijarah, Wali Amanat berjanji dan mengikatkan diri kepada Perseroan untuk melakukan
hal-hal sebagai berikut:
a.

Membayar kepada Perseroan nilai pengalihan hak manfaat Objek Ijarah sebesar nilai Imbalan Ijarah atas
Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Akad Ijarah;

b.

Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan Objek Ijarah serta menggunakannya sebagaimana seharusnya;
dan

c.

Bertanggung jawab atas kerusakan Objek Ijarah yang disebabkan oleh kelalaian Wali Amanat.
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Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah hal mana dapat mengakibatkan kerugian di pihak Pemegang
Sukuk Ijarah atas turunnya/berkuranngnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan manfaat Objek
Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah, maka Perseroan akan mengganti Objek Ijarah dengan Objek Ijarah lain
sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Obyek Ijarah, atas permintaan mana harus
disampaikan secara tertulis kepada BRI (manfaat pengganti atas Obyek Ijarah tersebut selanjutnya disebut “Objek
Ijarah Pengganti”).
Dalam hal selama jangka waktu Sukuk Ijarah terjadi kejadian yang dapat menyebabkan turunnya/berkurangnya
nilai pengalihan Objek Ijarah sehingga kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah, maka Perseroan wajib menutup
kekurangan nilai Objek Ijarah dengan Objek Ijarah Pengganti dan/atau memenuhi kewajiban pembayaran atas
nilai pengalihan Objek Ijarah yang telah disepakati secara penuh dan tepat waktu.
Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada BRI selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)
Hari Kerja sejak terjadinya penurunan/berkurangnya nilai Objek Ijarah disertai dengan bukti-bukti yang sah.
Para Pihak setuju bahwa penyediaan dan pemberian Objek Ijarah Pengganti wajib mematuhi ketentuan-ketentuan
yang berlaku dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Akad Ijarah.
Perubahan dan Penambahan Akad Syariah
Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset
Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah adalah:
1.
2.
3.

Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah
pelunasan Sukuk Ijarah.
Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum
dilaksanakannya RUPSI.

Objek Ijarah
Objek Ijarah (Ma’jur) dalam Sukuk Ijarah ini adalah Tanah dan Bangunan Graha Elnusa dengan rincian:
Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap beserta Mesin dan Peralatan Standar Gedung seluas ±28,458.35 m2,
terletak di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No.73; di Jl. Jeruk Purut RT.009 RW.03 Jakarta.
Skema Sukuk Ijarah

1.

Pemegang Sukuk dan Elnusa melakukan Akad Ijarah, Pemegang Sukuk menyerahkan dana sebesar nilai
Sukuk kepada Elnusa dan Elnusa menerbitkan Sukuk dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek Ijarah
tertentu.

3

2.
3.
4.
5.

Atas penerbitan Sukuk tersebut, Elnusa mengalihkan hak manfaat objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk, dan
Pemegang Sukuk yang diwakili Wali Amanat menerima hak manfaat objek Ijarah; berupa Fixed Asset milik
Elnusa dengan jenis dan spesifikasi yang jelas, yaitu berupa Tanah dan Bangunan Graha Elnusa;
Pemegang Sukuk (sebagai Muwakkil) yang diwakili Wali Amanat sukuk memberikan kuasa (Akad Wakalah)
kepada Elnusa (sebagai Wakil) untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir termasuk
kepada dirinya sendiri (kepada Elnusa sendiri);
Elnusa selaku penerima kuasa (Wakil) dari Pemegang Sukuk bertindak sebagai Mu’jir (Pemberi Sewa)
menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir sebagai Musta’jir (Penyewa). Atas Objek Ijarah
yang disewa tersebut, Pengguna Akhir memberikan pembayaran sewa kepada Elnusa;
Elnusa meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pengguna Akhir kepada Pemegang Sukuk berupa
Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada
saat jatuh tempo Sukuk. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sewa dari pengguna akhir oleh Elnusa
sebelum jadual pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk
memberikan ijin kepada Elnusa untuk menggunakan dana tersebut.

Setelah Sukuk jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk yang diwakili oleh
Wali Amanat mengalihkan kembali Objek Ijarah (mahalul manfaat) kepada Elnusa. Objek Ijarah yang menjadi
dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama
periode Sukuk Ijarah ini objek Ijarah yang mejadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip
Syariah di Pasar Modal.
Penggantian Objek Ijarah
(1)

Penyediaan dan pemberian Objek Ijarah Pengganti memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk
Ijarah (“RUPSI”).

(2)

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada
Wali Amanat atas peristiwa-peristiwa dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak
terjadinya peristiwa tersebut serta wajb mengajukan Objek Ijarah Pengganti.

(3)

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), Wali Amanat wajib menyelenggarakan RUPSI dengan tata cara sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang nantinya hasil dari RUPSI tersebut merupakan dasar bagi
Wali Amanat untuk memberikan jawaban atau persetujuan kepada Perseroan, dengan ketentuan
persetujuan tersebut tidak akan diberikan tanpa adanya alasan yang jelas.

(4)

Nilai Objek Ijarah Pengganti yang ditetapkan sama dengan nilai penurunan Objek Ijarah, sehingga nilai Objek
Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 Akad Ijarah.

(5)

Setelah disetujuinya penetapan Objek Ijarah Pengganti, Para Pihak wajib menandatangani Lampiran II dari
Akad Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Wali Amanat atas penetapan Objek
Ijarah Pengganti.

(6)

Penutupan kekurangan nilai Objek Ijarah dengan Objek Ijarah Pengganti akan berlaku efektif setelah
ditandatanganinya penetapan Objek Ijarah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Jumlah Sisa Imbalan, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan imbalan
Jumlah Imbalan ijarah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah). Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa
warkat dan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment), ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen)
dari jumlah Sisa imbalan Ijarah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi dengan Cicilan Imbalan
Ijarah sebesar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00%
(Sembilan koma nol nol persen) per tahun.
Cicilan imbalan Sukuk Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal
pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah pertama akan dilakukan
pada tanggal 11 November 2020, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal
Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah adalah pada tanggal 11 Agustus 2025. Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan
Imbalan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:
Pembayaran Ke1
2
3
4
5

Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan
11 November 2020
11 Februari 2021
11 Mei 2021
11 Agustus 2021
11 November 2021
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Pembayaran Ke6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan
11 Februari 2022
11 Mei 2022
11 Agustus 2022
11 November 2022
11 Februari 2023
11 Mei 2023
11 Agustus 2023
11 November 2023
11 Februari 2024
11 Mei 2024
11 Agustus 2024
11 November 2024
11 Februari 2025
11 Mei 2025
11 Agustus 2025

Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana
1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
Kalender.
Sumber pendapatan Sukuk Ijarah
Pemegang Sukuk Ijarah akan mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan dari
pendapatannya yang berasal dari penyewaan Obyek Ijarah.
Harga Penawaran
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan
Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Perdagangan
Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).
Tata Cara Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
i.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang
Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal
penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima
pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan
Ijarah yang bersangkutan;

ii.

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada
Pemegang Sukuk Ijarah setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, melalui Pemegang Rekening
KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;

iii.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen
Pembayaran;

iv.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang
Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana
tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan
memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban
untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

v.

Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan
pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank
Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan
Ijarah. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi
pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sampai
dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan
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pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan menjadi
tanggung jawab Perseroan;
vi.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak
Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara
proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

Tata Cara Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah
i.

Sisa Imbalan ijarah akan dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah;

ii.

Pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen
Pembayaran;

iii.

Pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah
dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan
memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban
untuk melakukan pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah yang bersangkutan;

iv.

Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan
pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank
Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan
Ijarah. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi
pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening
sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari
penundaan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan menjadi tanggung jawab Perseroan;

v.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak
Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara
proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

vi.

Perseroan telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Perseroan wajib dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, selama aset yang
menjadi dasar Sukuk masih ada.

Jaminan
Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan
baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian
hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hakhak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada
di kemudian hari.
Hak Senioritas Atas Utang
Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya,
baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin
secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali
dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya
dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:
a. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah
sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan
pembayaran jumlah kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah kewajiban
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran
umum saham.
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2)

b.

memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman
tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
a. utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani; atau
b. Pinjaman dalam rangka menjalankan atau menunjang kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan
anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahan Anak yang sebagian besar sahamnya dimiliki
Perseroan.
3) melaksanakan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan,
kecuali apabila perubahan tersebut sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan/atau berdasarkan permintaan dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara.
4) mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
5) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain, kecuali:
i.
sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan yang dijalankan Perseroan sesuai
dengan anggaran dasar Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha
Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Sisa
Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
ii.
semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan
dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus
(surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka
seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan
perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin
pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
6) melakukan penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya
atau yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan
terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan,
kecuali:
a) Penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan kegiatan
usaha Perseroan dan/atau kegiatan usaha Perusahaan Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan
usaha dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini adalah kegiatan usaha sesuai dengan
anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak.
b) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
7) memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, menerbitkan surat
utang dalam bentuk apapun, kecuali:
a) dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk membayar kewajiban
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
b) ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.9 Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terpenuhi.
8) menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik
yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali:
a. agunan atau jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk Ijarah;
b. termasuk dalam agunan atau jaminan yang diijinkan sebagai berikut:
i.
agunan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk atau
untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari;
ii.
agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
iii.
agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha
(leasing) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
iv.
agunan yang diberikan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama
(refinancing);
v.
agunan yang diberikan dalam rangka pinjaman baru yang telah memenuhi ketentuan Pasal
6.1.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk.
Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud poin a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
2. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen
pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan
dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh)
Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan
data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan
persetujuannya; dan
3. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau
penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen
pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh)
Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali
Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
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c.

Perseroan berkewajiban untuk:
1. memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang
berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
2. menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau
pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (in good
funds) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa
Imbalan Ijarah ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali
Amanat pada hari yang sama;
3. apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa
Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut
Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib
dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang
lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen
Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali. Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan
dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah
yang dimilikinya;
4. memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditandatanganinya akta
jaminan dalam hal Perseroan akan menjaminkan Aktiva Tetap yang perolehannnya dibiayai atau berasal
dari dana Sukuk Ijarah yang dijaminkan dengan jaminan keutamaan atau preferen;
5. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktekpraktek kegiatan usaha yang umumnya berlaku untuk kegiatan usaha sejenis;
6. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi
keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan
dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus;
7. segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan keterangan tentang setiap kejadian atau
keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau
operasi Perseroan;
8. membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana
mestinya;
9. menyampaikan kepada Wali Amanat:
a) salinan dari laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari
Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing
perubahan-perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Sukuk
Ijarah;
b) laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari
Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan
kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih
dahulu;
c) laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan
Akuntan Publik; atau
60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan
Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan
Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran
laporan keuangan secara keseluruhan; atau
pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih
dahulu;
10. menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan
bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasanpembatasan dan kewajiban kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini dan
perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah;
11. memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk
melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan
dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan
dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan
selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut;
12. mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin material yang penting bagi kegiatan usaha
yang dijalankan oleh Perseroan saat ini dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau
memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya;
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13. melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam
Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut
pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan
pemeringkatan.
14. memelihara harta kekayaan Perseroan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik, dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya dimana sebagian dari harta kekayaan Perseroan diasuransikan
kepada perusahaan asuransi dengan syarat - syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya
dalam - penutupan asuransi;
15. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah
terjadinya setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris
Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan;
16. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang
Sukuk Ijarah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan
dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah
dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sukuk Ijarah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;
17. memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang
baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka atau berkaitan dengan kegiatan
usaha Perseroan;
18. segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata
usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum
yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan;
19. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian
sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya
pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis
tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya
kelalaian tersebut;
20. menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah
Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan
(jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran tersebut;
21. memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu waktu diminta Wali Amanat sehubungan
dengan pelaksanakan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
22. memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi
sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah;
23. menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang
menyatakan bahwa:
a) Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
b) Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
24. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal
5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya
atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
Kelalaian Perseroan
a.

b.

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari
kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
1. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Sisa Imbalan
Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah; atau
2. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih
krediturnya (cross default) dimana jumlah atau nilai yang harus dibayarkan akibat kelalaian tersebut
melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang
akan ada di kemudian hari dan karenanya mengakibatkan jumlah yang terutang oleh Perseroan
berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang
mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali
(akselerasi pembayaran kembali).
3. fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan
informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
4. apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk Ijarah (selain poin a, b dan c).
Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
1. poin a angka 1 dan 2 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14
(empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi
kelalaian yang dilakukan, tanpa - diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya
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c.

perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
atau
2. poin a angka 3 dan 4 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang
ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana
tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah
diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa
adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh
Wali Amanat;
maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau - peristiwa itu kepada Pemegang
Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut
tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan
dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka
akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap
Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah. Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat
melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh
tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang
ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan
berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan
Apabila:
a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena
sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang
berwenang; atau
d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara
apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang
menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga
mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht)
diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi
secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang
ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
f) menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (standstill);
maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah
dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali
Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk
Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)
Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku
ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
1) RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai
perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara
atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian
Perwaliamantan Sukuk Ijarah;
b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan
kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain
sehubungan dengan kelalaian;
c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam
penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam POJK Nomor 20; dan
e) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat
dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
2) RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
a) Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih
dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk
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Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan
atau penyertaan modal Pemerintah);
b) Perseroan;
c) Wali Amanat; atau
d) OJK.
3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara
tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat
acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh
Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI
sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lama 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan
panggilan untuk RUPSI.
4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan
RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon
dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat
permohonan.
5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI.
a) Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum
pemanggilan;
b) Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui
paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
c) Pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum
RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
i.
tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
ii.
agenda RUPSI;
iii.
pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
iv.
Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
v.
kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
e) RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat
21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
6) Tata cara RUPSI, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri
RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
b) Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal pemerintah;
c) Sebelum pelaksanaan RUPSI, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Sukuk
Ijarah yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat;
d) RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan
dan Wali Amanat;
e) RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat;
f) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk
membuat berita acara RUPSI;
g) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau pemegang Sukuk Ijarah RUPSI,
RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI
tersebut;
h) Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut sebagaimana
dimaksud pada huruf g) diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI;
i) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI
yang berlaku;
j) Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
k) Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat
dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai
dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat
atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya
jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal
pelaksanaan RUPSI;
l) Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI,
dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan
suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
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7)

m) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor: KTUR, kecuali Wali
Amanat memutuskan lain;
n) Sebelum pelaksanaan RUPSI:
Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah
yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal Pemerintah);
Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban
untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah
memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan
atau penyertaan modal Pemerintah).
Kuorum dan Pengambilan Keputusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
1. Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk
Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang kedua;
c. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang ketiga;
e. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
2. Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat maka wajib
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk
Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang kedua.
c. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang ketiga;
e. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
3. Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang
hadir dalam RUPSI;
b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang kedua.
c. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili
paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang ketiga.
e. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili
paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
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b)

8)
9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)

RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah
yang hadir dalam RUPSI;
2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI kedua.
3. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang ketiga.
5. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali
kewajiban dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara
terbanyak.
6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat
diadakan RUPSI yang keempat;
7. RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
Wali Amanat; dan
8. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (5).
Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris yang terdaftar di OJK.
Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya
Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil
dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau
perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal
ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian
lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, biaya - biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib
ditanggung oleh Perseroan.
Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai
Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan
Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal
tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau
tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan
perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat
berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu
menyelenggarakan RUPSI.
Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan
bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan
Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta
peraturan Bursa Efek.
Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada
tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua
puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut “Peraturan OJK Nomor 16”), dapat menyediakan
dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Selain RUPSI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 20, EMITEN dapat melaksanakan RUPSI
secara elektonik menggunakan e-RUPSI yang disediakan oleh penyedia e-RUPSI sebagaimana dimaksud
dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 16.
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Pembelian Kembali Sukuk (Buy Back) Oleh Perseroan
Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual
kembali dengan harga pasar;
2) Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3) Pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan
4) Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak
dapat memenuhi ketentuan ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
5) Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi)
sebagaimana dimaksud - dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh
persetujuan RUPSI;
6) Pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi
(kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah);
7) Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat oleh Perseroan
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di
surat kabar;
8) Pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali
Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal
penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9) Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
a) periode penawaran pembelian kembali;
b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
c) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
e) tata cara penyelesaian transaksi;
f) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
h) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang
Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk
dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah
disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing
jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
b) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
c) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
dan wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah
terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi
antara lain:
c) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
d) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk
dijual kembali;
e) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
f) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
14) Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian
kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.
15) Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib
mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16) Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib
mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang
tersebut.
17) Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
a) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak
suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali
jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak
menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk
Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
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Sanksi
Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Ijarah maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran
Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran
Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 6 ayat 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka selain dikenakan sanksi sebagaimana tersebut
dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan wajib pula membayar Kompensasi Kerugian
Akibat Keterlambatan.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk
Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional
berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
Opini Kesesuaian Syariah
Opini Tim Ahli Syariah mengenai Kesesuaian Syariah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020
tanggal 30 Sya’ban 1441 H atau 23 April 2020 yang ditetapkan oleh Tim Ahli Syariah Penawaran Umum
Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 Mohammad Bagus Teguh Prawira (ASPM
No. Kep-03/D.04/ASPM-P/2016) sebagai Ketua dan Muhamad Nadratuzzaman Hosen (ASPM No. Kep16/D.04/ASPM-P/2016) sebagai Anggota, yang menetapkan bahwa draft Perjanjian yang dibuat dalam rangka
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020 tidak bertentangan
dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah
Berdasarkan POJK No.7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang
dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas
Sukuk, sesuai dengan surat No. RC-487/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Sertifikat Pemeringkatan
Atas Sukuk, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahun 2020 adalah:
idAA-(sy)
(double A minus syariah)

Hasil pemeringkatan Sukuk diatas berlaku untuk periode 21 April 2020 sampai dengan 1 April 2021.
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik
langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1angka I Undang-undang
Pasar Modal.
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja
setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh
kewajiban yang terkait dengan Sukuk yang diterbitkan,sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.
Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah, Perseroan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Alamat dari Wali Amanat adalah:
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Divisi Investment Services
Bagian Trust & Corporate Services
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XIV Prospektus ini.
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Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan
Perseroan telah memenuhi untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam
Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:
a)
b)
c)

Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Laporan Auditor Independen dari
Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP Purwantono, Sungkoro & Surja No. 00095/2.1032/JL.0/02/07011/1/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar yang dibuat
oleh Perseroan.
Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil
pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat)
peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
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II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN
UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi
akan digunakan untuk pembelian aset peralatan jasa hulu migas dan/atau infrastruktur jasa hilir migas dalam
rangka ekspansi usaha serta untuk penambahan modal kerja Perseoan dengan rincian sebagai berikut:
a.

Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk ekspansi usaha Perseroan;

No.

Nama Proyek/Unit

1.

Electric Wireline Logging

2.

Slickline Unit

3.

Fuel Terminal Labuan
Bajo
Fuel Terminal
Tembilahan

4.

Unit Bisnis Pengguna
Upstream Production
Operation
Upstream Production
Operation
Downstream Infrastructur
Downstream Infrastructur

Nama Pihak
Penjual/Vendor
NOV Elmar –
Singapore
PT Welaco
International Service –
Indonesia
Construction –
Indonesia
Construction –
Indonesia

Status Afiliasi
Tidak Terafiliasi
Tidak Terafiliasi
Tidak Terafiliasi
Tidak Terafiliasi

Nilai aset akan ditentukan kemudian setelah Perseroan melaksanakan tender setelah dana diterima.
b. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah di Pasar Modal.
Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka
Perseroan akan menggunakan dana internal dan/atau pinjaman bank.
Apabila penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan
terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan
penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh RUPSI, sesuai dengan POJK No.
30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara
dana hasil Penawaran Umum Sukuk tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan
likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.
Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (setelah pajak yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah
kurang lebih setara dengan 0,53% dari nilai Pokok Sukuk yang meliputi:
1.

Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek 0,16%, yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (management
fee) 0,08%; biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,04%; dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,04%.

2.

Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 0,24%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan 0,17%; Konsultan Hukum
0,05%; dan Notaris 0,02%.

3.

Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,07%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,02% dan
Perusahaan Pemeringkat Efek 0,05%.

4.

Biaya Lain-lain 0,06%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya
pencatatan di KSEI, serta biaya percetakan, iklan, audit penjatahan.

Rencana penggunaan dana sekitar 50% (lima puluh persen) yang akan digunakan untuk ekspansi usaha
Perseroan dimana nilai aset akan ditentukan kemudian setelah Perseroan melaksanakan tender tersebut di atas
bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan
POJK No. 42/2020. Namun Perseroan wajib memperhatikan ketentuan Transaksi Material atau Perubahan
Kegiatan Usaha Utama sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 17/2020.
Rencana penggunaan dana sekitar 50% lima puluh persen) yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan
tersebut di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi
Material atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 42/2020 dan
POJK No. 17/2020.
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III.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp3.228.339 juta.
Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31
Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa
modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai informasi keuangan Perseroan, tanpa Entitas Anak, tujuan
penerbitan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangaan konsolidasian. Rincian jumlah liabilitas
Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah ini:

LIABILITAS JANGKA PENDEK

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Liabilitas

Pinjaman bank jangka pendek
Utang usaha:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Liabilitas jangka pendek lainnya
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
Utang pajak
Beban akrual
Pendapatan ditangguhkan - bagian lancar
Pinjaman bank jangka panjang - bagian lancar
Total Liabilitas Jangka Pendek

309.302
448.171
244.626
55.078
119.055
73.424
1.004.400
10.700
239.579
2.504.335

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Pendapatan ditangguhkan - bagian tidak lancar
Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar
Liabilitas imbalan kerja
Total Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas

90.950
578.159
54.895
724.004
3.228.339

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi
dan pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.
Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:
1.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar
Rp2.504.335 juta, dengan rincian sebagai berikut:
1)

PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman bank jangka pendek sebesar
Rp309.302 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Rupiah
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia

Keterangan

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
220.000
6.439
226.439

Dolar AS
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia

69.505
13.358
82.863
309.302

Jumlah Pinjaman Bank Jangka Pendek
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PT Bank BTPN Tbk
1.

Perseroan

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 26 Oktober 2018, Perseroan memperoleh fasilitas untuk membiayai
aktivitas operasional dan modal kerja Perseroan yang terdiri dari fasilitas perdagangan (LC, Acceptance, Loan
on Note - TR) dan fasilitas pinjaman (Loan on Note 1 dan 2) dengan batas maksimum gabungan sebesar
$AS20.000.000. Fasilitas Loan on Note - TR dan Loan on Note 1 dan 2 dikenakan bunga sebesar biaya
pendanaan SMBC Grup ditambah marjin tertentu per tahun untuk penarikan dalam Dolar AS atau Rupiah.
Fasilitas ini akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 29 Maret 2020. Fasilitas-fasilitas tersebut juga
mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan, antara lain untuk memasang atau mengijinkan
adanya atau dipasangnya hak jaminan atas aset-asetnya, menjual, mengalihkan atau melepaskan asetasetnya dengan ketentuan dimana aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Perseroan,
menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya dengan hak regres, melepas aset-aset kecuali untuk
pelepasan yang diperbolehkan, menimbulkan atau mengizinkan ditimbulkannya utang pembiayaan kecuali
untuk utang pembiayaan yang diperbolehkan, melangsungkan merger, konsolidasi atau rekonstruksi
korporasi, melakukan akuisisi atau investasi lainnya kecuali dengan persetujuan dari bank. Fasilitas-fasilitas
tersebut juga mengharuskan Perseroan untuk memenuhi persyaratan rasio keuangan sebagaimana
disebutkan dalam perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (clean-basis).
2.

EPN

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 28 November 2019, EPN memperoleh fasilitas untuk membiayai
aktivitas operasional dan modal kerja Perseroan yang terdiri dari fasilitas perdagangan (LC, Acceptance, Loan
on Note - TR) dan fasilitas pinjaman (Loan on Note 1 dan 2) dengan batas maksimum gabungan sebesar
Rp350.000 juta. Fasilitas-fasilitas tersebut juga mencakup persyaratan yang membatasi hak EPN, antara lain
untuk memasang atau mengijinkan adanya atau dipasangnya hak jaminan atas aset-asetnya, menjual,
mengalihkan atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan dimana aset tersebut dapat disewakan atau
dibeli kembali EPN, menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya dengan hak regres, melepas asetaset kecuali untuk pelepasan yang diperbolehkan, menimbulkan atau mengizinkan ditimbulkannya utang
pembiayaan kecuali untuk utang pembiayaan yang diperbolehkan, melangsungkan merger, konsolidasi atau
rekonstruksi korporasi, melakukan akuisisi atau investasi lainnya kecuali dengan persetujuan terdahulu dari
bank. Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan Perseroan untuk memenuhi persyaratan rasio keuangan
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (clean-basis).
Saldo terutang atas seluruh fasilitas pinjaman ini sebesar $AS5.000.000 (setara dengan Rp69.505 juta) dan
Rp220.000 juta pada tanggal 31 Desember 2019 dan $AS3.000.000 (setara dengan Rp43.443 juta) dan
Rp174.183 juta pada tanggal 31 Desember 2018.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 4 Juli 2012 yang terakhir kali diubah padatanggal 28 Agustus 2018,
Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Tidak Langsung untuk keperluan penjaminan dan modal kerja yang
terdiri dari Standby Letter of Credit (“SBLC”)/Bank Garansi (“BG”), Letter of Credit (“LC”)/Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN”), Trust Receipt (“TR”), dan kredit modal kerja post-financing dengan
batas maksimum gabungan sebesar $AS50.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga yang suku bunganya akan
ditetapkan secara negosiasi pada saat realisasi dan fasilitas ini akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 3
Juli 2020. Fasilitas-fasilitas tersebut juga mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan, antara lain
untuk melakukan tindakan merger, akuisisi dan penjualan aset debitur, mengikatkan diri sebagai penjamin
(Borg) terhadap pihak lain atau menjaminkan, harta kekayaan dalam bentuk apapun kepada pihak lain dan
membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit, kecuali dengan persetujuan terdahulu dari bank.
Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan Perseroan untuk memenuhi persyaratan rasio keuangan
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (clean-basis). Pada
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo terutang fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp Nihil
dan Rp16.268 juta.
PT Bank ICBC Indonesia
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 21 Oktober 2015, Perseroan memperoleh fasilitas Omnibus
Uncommitted untuk membiayai keperluan Perseroan yang terdiri dari pinjaman tetap on-demand (“PTD”), LC,
SKBDN, TR dan BG dengan batas maksimum gabungan sebesar $AS20.000.000. Pada tanggal 21
September 2016 dilakukan perpanjangan dan penambahan ETSA sebagai Co-Borrower dengan maksimal
penarikan sebesar $AS5.000.000. Fasilitas PTD dikenakan bunga sebesar biaya pendanaan ICBC ditambah
marjin tertentu per tahun untuk penarikan dalam Dolar AS dan sebesar suku bunga tetap tertentu per tahun
untuk penarikan dalam Rupiah, sementara fasilitas UPAS/UFAM dan TR dikenakan bunga sebesar biaya
pendanaan ICBC ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo sampai dengan tanggal
31 Oktober 2020. Fasilitas-fasilitas tersebut di atas juga mencakup persyaratan yang membatasi hak
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Perseroan antara lain untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, mendapatkan tambahan pinjaman dari
pihak lain, merubah jenis dan aktivitas usaha Perseroan, melakukan merger, konsolidasi atau rekonstruksi
korporasi, melakukan akuisisi atau investasi lainnya, mengalihkan harta kekayaan material Perseroan dimana
harta kekayaan tersebut diperlukan untuk menjalankan usaha, merubah bentuk dan status hukum, anggaran
dasar, dan susunan pemegang saham, menjadi penjamin/memberikan jaminan kepada pihak lain, serta
melakukan perubahan, pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali dengan persetujuan
terdahulu dari bank. Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan Perseroan untuk memenuhi persyaratan
rasio keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (cleanbasis). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo terutang fasilitas pinjaman ini sebesar $ASNihil dan
$AS15.000.000 (masing-masing setara dengan RpNihil dan Rp217.215 juta).
PT Bank Mizuho Indonesia
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 November 2015 yang terakhir kali diubah pada tanggal 23 November
2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk keperluan penjaminan dan modal kerja yang terdiri dari
LC/SKBDN, TR, kredit modal kerja dan BG/SBLC dengan batas maksimum gabungan sebesar
$AS10.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun dan
berjangka waktu sampai dengan tanggal 23 April 2020. Fasilitas ini mencakup persyaratan yang membatasi
hak Perseroan antara lain untuk tidak melakukan konsolidasi, merger atau membiarkan Perseroan untuk
diakuisi pihak lain kecuali tindakan dimaksud tidak merubah bentuk entitas Perseroan dan tidak mengurangi
kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian kredit, melakukan suatu transaksi
penjaminan melebihi nilai tertentu atas aset Perseroan, serta secara signifikan mengubah sifat usaha
Perseroan. Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan Perseroan untuk memenuhi persyaratan rasio
keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (clean-basis).
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo terutang fasilitas pinjaman ini masing-masing $ASNihil dan
$AS9.000.000 (masing-masing setara dengan RpNihil dan Rp130.329 juta).
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Berdasarkan perjanjian tanggal 27 September 2017 yang terakhir kali diubah pada tanggal 25 Oktober 2019,
Perseroan memperoleh fasilitas penjaminan bank yang terdiri dari BG/SBLC dengan batas maksimum
sebesar $AS15.000.000 dan interchangeable penangguhan jaminan impor (“PJI”) KMKI/TR dan Supply Chain
Financing Account Payable (SCF AP). Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 5 Februari 2016, Perseroan
memperoleh fasilitas kredit modal kerja impor/TR dengan batas maksimum sebesar $AS5.000.000 untuk
mem-back-up fasilitas PJI dan menampung LC/SKBDN yang telah jatuh tempo. Fasilitas ini dikenakan bunga
dengan suku bunga tetap tertentu. Fasilitas PJI bersifat interchangeable dengan fasilitas kredit modal kerja
impor/TR. Fasilitas-fasilitas tersebut berjangka waktu sampai dengan tanggal 27 September 2020. Fasilitasfasilitas tersebut juga mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan antara lain untuk melakukan
tindakan merger, akuisisi maupun penjualan aset Perseroan, menjaminkan aset kepada pihak lain, melunasi
utang kepada pemegang saham sebelum melunasi utang kepada bank, memberikan pinjaman kepada
pemegang saham, melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham, melakukan pembagian
dividen kepada pemegang saham melebihi jumlah tertentu, serta menerima fasilitas pinjaman dari pihak lain,
kecuali dengan persetujuan terdahulu dari pihak bank. Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
Perseroan untuk memenuhi persyaratan rasio keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit.
Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (clean-basis). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo terutang
fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar $ASNihil dan $AS1.894.000 (masing-masing setara dengan
RpNihil dan Rp27.427 juta).
PT Bank UOB Indonesia
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 3 Desember 2015 yang terakhir kali diubah tanggal 25 Januari 2018,
Perseroan memperoleh fasilitas Multi Option Trade untuk keperluan modal kerja yang terdiri dari LC/SKBDN,
TR, Clean Trust Receipt (“CTR”), Invoice Financing (“IF”) dan SBLC/BG dengan batas maksimum gabungan
sebesar $AS20.000.000. Fasilitas TR, CTR dan IF dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu
per tahun untuk penarikan dalam Dolar AS dan JIBOR ditambah marjin tertentu per tahun untuk penarikan
dalam Rupiah. Fasilitas ini berjangka waktu sampai dengan tanggal 3 Desember 2020. Fasilitas-fasilitas
tersebut juga mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan antara lain untuk mengalihkan,
menjaminkan dan menyewakan harta kekayaan, memberikan pinjaman, melakukan likuidasi, merger, akuisisi,
konsolidasi, dan pemisahan pailit, menyertakan modal dan investasi pada Perseroan lain, menggadaikan
saham Perseroan, mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak manapun,
serta menerima pinjaman dalam bentuk apapun kecuali untuk pinjaman yang diperbolehkan sesuai perjanjian
kredit. Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan Perseroan untuk memenuhi persyaratan rasio keuangan
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan tanpa jaminan (cleanbasis). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo terutang fasilitas pinjaman ini masing-masing
sebesar $AS960.951 (setara dengan Rp13.358 juta dan Rp6.439 juta serta RpNihil dan $ASNihil).
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PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 16 November 2018, Perseroan memperoleh fasilitas non cash loan yang
terdiri dari Standby Letter of Credit (“SBLC”)/Bank Garansi (“BG”), dan Letter of Credit (“LC”)/Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN”) dengan batas maksimum gabungan sebesar $AS20.000.000 dan
batas maksimum Trust Receipt (“TR”) sebesar $AS12.000.000. Fasilitas ini dapat digunakan oleh entitas anak
dan grup usaha Perseroan. Fasilitas ini dikenakan bunga yang suku bunganya akan ditetapkan secara
negosiasi pada saat realisasi dan fasilitas ini berjangka waktu sampai dengan tanggal 15 November 2020.
Fasilitas-fasilitas tersebut di atas juga mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan antara lain
untuk menurunkan modal dasar atau modal disetor, mengubah komposisi kepemilikan saham sehingga PT
Pertamina (Persero) tidak lagi menjadi pemilik mayoritas, mengubah komposisi kepemilikan pada EPN, EFK,
ETSA, dan SCU yang menyebabkan Perseroan tidak menjadi pemilik mayoritas, menyertakan modal dan
investasi pada Perseroan lain, membayar hutang kepada para pemegang saham (sub ordinate loan),
melakukan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan rapat umum luar biasa para pemegang saham
dengan cara mengubah permodalan atau mengubah direksi atau pemegang saham, mencatat pemindahan
saham, kecuali dengan persetujuan terdahulu dari bank. Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
Perseroan untuk memenuhi persyaratan rasio keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit.
Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan tanpa jaminan (clean-basis). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
saldo terutang fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar AS$Nihil.
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup telah memenuhi seluruh pembatasan yang diatur dalam
perjanjian pinjaman. Tingkat suku bunga kontraktual pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:
Keterangan
Rupiah
Pinjaman pada suku bunga
mengambang
Dolar AS
Pinjaman pada suku bunga
mengambang
2)

31 Desember 2019

31 Desember 2018

6,65% - 8,99%

6,50% - 10,50%

2,16% - 2,93%

1,90% - 3,15%

UTANG USAHA
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar Rp692.797 juta,
dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan

Pihak ketiga
Pihak berelasi
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Retail
Lain-lain (masing-masing di bawah 0,5% dari modal disetor)
Jumlah Utang Usaha

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
448.171
218.884
15.065
4.442
6.235
244.626
692.797

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
Keterangan

Rupiah
Dolar AS
Dolar Singapura
Euro
Total

31 Desember 2019
652.929
33.423
5.403
1.042
692.797

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
464.330
51.050
2.090
517.470

Tabel berikut menyajikan analisis umur utang usaha:
Keterangan

1-30 hari
31-60 hari
61-180 hari
Lebih dari 180 hari
Total

31 Desember 2019
514.064
124.698
23.648
30.387
692.797
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
451.558
16.565
10.158
39.189
517.470

Saldo utang usaha pada akhir tahun tidak memiliki jaminan. Tidak ada surat jaminan yang diberikan maupun
diterima untuk utang usaha.
3)

LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek lainnya
sebesar Rp55.078 juta, dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan

Titipan pelanggan
Utang lain-lain
Pendapatan diterima di muka
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
28.033
16.259
10.786
55.078

Utang lain-lain terutama merupakan utang pajak daerah atas penjualan bahan bakar serta setoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) terkait aktivitas hilir migas.
4)

UTANG PAJAK
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar Rp73.424 juta,
dengan rincian sebagai berikut:

Pajak penghasilan badan:
Tahun berjalan
Pajak lain-lain:
Pajak final pasal 4 (2)
Pajak final pasal 15
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 22
Pajak penghasilan pasal 23
Pajak penghasilan pasal 25
Pajak penghasilan pasal 26
Pajak Pertambahan Nilai
Jumlah Utang Pajak

Keterangan

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
21.879
1.392
586
19.479
333
3.326
20
1.279
25.130
73.424

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.03/2015 tanggal 4 Maret 2015, Perseroan ditunjuk
sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) efektif tanggal 1 April 2015. Dengan adanya peraturan
ini, Perseroan memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan barang dan jasa
oleh pihak lain kepada Perseroan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.10/2015 tanggal
8 Juni 2015, Perseroan ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 efektif tanggal 8 Agustus 2015.
Saldo utang pajak termasuk PPN dan pajak penghasilan pasal 22 yang belum disetor ke kas negara atas
kewajiban ini.
5)

LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek terdiri dari akrual untuk gaji, iuran dana pensiun, jaminan sosial tenaga
kerja dan imbalan kerja karyawan lainnya.

6)

BEBAN AKRUAL
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beban akrual sebesar Rp1.004.400
juta, dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan

Jasa subkontrak
Beban proyek
Pembelian persediaan
Sewa dan fasilitas kantor
Jasa profesional
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5.000)
Jumlah Beban Akrual
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(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
379.118
327.362
143.997
108.871
5.531
39.521
1.004.400

7)

PENDAPATAN DITANGGUHKAN - BAGIAN LANCAR
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pendapatan ditangguhkan - bagian
lancar sebesar Rp10.700 juta yang merupakan bagian lancar dari pendapatan ditangguhkan kepada PT
Pertamina (Persero).

8)

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG - BAGIAN LANCAR
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman bank jangka panjang bagian lancar sebesar Rp239.579 juta, dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan

Pinjaman Sindikasi
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi
Jumlah Pinjaman Bank Jangka Panjang - Bagian Lancar
2.

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
241.009
(1.430)
239.579

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar
Rp724.004 juta, dengan rincian sebagai berikut:
1)

PENDAPATAN DITANGGUHKAN - BAGIAN TIDAK LANCAR
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pendapatan ditangguhkan - bagian
tidak lancar sebesar Rp90.950 juta, dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Keterangan

Pendapatan tangguhan
PT Pertamina (Persero)
Bagian lancar
Total setelah dikurangi bagian lancar

101.650
(10.700)
90.950

Pendapatan ditangguhkan merupakan selisih antara nilai buku aset tetap sewa pembiayaan dengan jumlah
penerimaan minimum sewa pembiayaan.
2)

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG – SETELAH DIKURANGI BAGIAN LANCAR
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar sebesar Rp578.159 juta, dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan

Pinjaman Sindikasi
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi
Jumlah Pinjaman Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
581.445
(3.286)
578.159

Pinjaman Sindikasi
Pada tanggal 22 Februari 2018, Perseroan dan Entitas Anak (EPN dan ETSA) memperoleh fasilitas kredit
sindikasi dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Cabang Jakarta,
PT Bank ICBC Indonesia dan PT Bank UOB Indonesia, yang terbagi dalam 3 (tiga) tranche, yaitu:
Tranche A
Tranche A dengan batas maksimum sebesar $AS30.000.000 dan akan jatuh tempo dalam waktu 60 (enam
puluh) bulan sejak tanggal perjanjian. Pinjaman ini akan dibayarkan melalui cicilan bulanan sebanyak 48
(empat puluh delapan) kali dimulai setelah 13 (tiga belas) bulan sejak tanggal perjanjian ini.
Tranche B1
Tranche B1 dalam mata uang Dolar AS dengan batas maksimum sebesar $AS25.000.000 dan akan jatuh
tempo dalam waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal perjanjian. Pinjaman ini akan dibayarkan melalui
cicilan bulanan
sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dimulai setelah 25 (dua puluh lima) bulan sejak tanggal perjanjian ini.
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Tranche B2
Tranche B2 dalam mata uang Rupiah dengan batas maksimum setara dengan $AS25.000.000 dan akan jatuh
tempo dalam waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal perjanjian. Pinjaman ini akan dibayarkan melalui
cicilan bulanan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dimulai setelah 25 (dua puluh lima) bulan sejak tanggal
perjanjian ini.
EPN dan ETSA memperoleh fasilitas Tranche B1 dan Tranche B2 dengan batas maksimum masing-masing
sebesar $AS20.000.000 dan $AS8.000.000. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan investasi
dan dikenakan bunga sebesar 1,68% per tahun ditambah LIBOR untuk pinjaman dalam mata uang Dolar AS
dan 2,85% per tahun ditambah JIBOR untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah. Dalam hal JIBOR dibawah
4,65%, maka JIBOR dianggap 4,65%.
Fasilitas-fasilitas tersebut juga mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan, EPN dan ETSA antara
lain untuk mengijinkan adanya jaminan dan atau kuasi-jaminan atas salah satu asetnya kecuali untuk jaminan
yang diperbolehkan, melepas aset-aset kecuali untuk pelepasan yang diperbolehkan, melangsungkan
merger, konsolidasi atau rekonstruksi korporasi, melakukan akuisisi atau investasi lainnya kecuali dengan
persetujuan dari Sindikasi, melakukan perubahan kegiatan usaha yang substansial, melangsungkan transaksi
derivatif, menjadi kreditur sehubungan dengan suatu utang keuangan atau membiarkan adanya
penanggungan sehubungan dengan kewajiban pihak manapun, serta menimbulkan atau mengijinkan adanya
utang keuangan yang tertunggak kecuali untuk utang keuangan yang diperbolehkan. Fasilitas-fasilitas
tersebut juga mengharuskan Perseroan, EPN dan ETSA untuk memenuhi persyaratan rasio keuangan
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan tanpa jaminan (cleanbasis).
Saldo terutang atas fasilitas-fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Tranche A: $AS23.750.000 (setara
dengan Rp330.149 juta), Tranche B1: $AS25.000.000 (setara dengan Rp347.525 juta) dan Tranche B2:
Rp144.780 juta pada tanggal 31 Desember 2019, dan sebesar Tranche B1: $AS15.000.000 (setara dengan
Rp217.215 juta) pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup telah memenuhi seluruh pembatasan yang diatur dalam
perjanjian pinjaman.
Tingkat suku bunga kontraktual pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:
Keterangan
Rupiah
Pinjaman pada suku bunga
tetap
Pinjaman pada suku bunga
mengambang
Dolar AS
Pinjaman pada suku bunga
mengambang
3)

31 Desember 2019

31 Desember 2018
8,16%

12,00%
12,00%

3,40%

3,68% - 4,53%

LIABILITAS IMBALAN KERJA
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas imbalan kerja sebesar
Rp54.895 juta, dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan
Program imbalan pensiun - Asuransi
Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
33.882
21.013
54.895

Perhitungan aktuarial untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dilakukan oleh
PT Sentra Jasa Aktuaria, dengan menggunakan metode Projected Unit Credit.
3.

PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
A. Perkara Hukum
Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas Anak menjadi pihak penggugat dan tergugat dalam
perkara hukum termasuk dalam proses hukum yang sedang berjalan. Manajemen telah menilai
kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dari liabilitas kontinjensi terkait, tuntutan hukum atau
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proses hukum yang sedang berjalan, dan berdasarkan penilaian tersebut, manajemen yakin bahwa tidak
akan ada dampak material yang berpotensi merugikan posisi keuangan, hasil operasi maupun arus kas
dari Perseroan dan Entitas Anak.
PT Bank Mega Tbk
Pada tanggal 18 Mei 2011, Perseroan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan kepada PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) atas pencairan deposito senilai Rp111.000 juta yang
dilakukan tanpa persetujuan Perseroan. Gugatan ini terdaftar dalam Perkara No.
284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Pada tanggal 21 Juli 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
mengeluarkan penetapan sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah milik Bank Mega berdasarkan sertifikat
sebagai berikut:
i.
ii.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) No. 95/Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tercatat atas
nama PT Bank Mega Tbk;
Sertifikat HGB No. 97/Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tercatat atas nama PT Bank Mega
Tbk.

Pada tanggal 22 Maret 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan No.
284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang isinya, antara lain, mengabulkan gugatan Perseroan untuk sebagian
dan memerintahkan Bank Mega untuk membayar dana deposito senilai Rp111.000 juta dan bunga 6%
per tahun kepada Perseroan. Atas putusan tersebut, pada tanggal 16 April 2012, Bank Mega mengajukan
Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada tanggal 11 Mei 2012, Perseroan
menyampaikan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada tanggal 5 Februari
2013, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Putusan No. 237/Pdt/2012/PT.DKI tertanggal 10
Januari 2013 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan
Bank Mega untuk membayar dana deposito senilai Rp111.000 juta dan bunga 6% per tahun kepada
Perseroan.
Atas putusan banding tersebut, pada tanggal 26 Februari 2013, Bank Mega mengajukan Memori Kasasi
kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA”) yang pemberitahuannya diterima oleh Perseroan
pada tanggal 13 Maret 2013. Pada tanggal 26 Maret 2013, Perseroan menyampaikan Kontra Memori
Kasasi kepada MA. Pada tanggal 8 Januari 2015, Perseroan menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan
Kasasi MA No. 1111 K/Pdt/2013 tertanggal 12 Februari 2014 yang isinya menolak permohonan kasasi
Bank Mega. Dengan demikian, MA telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan Bank Mega untuk membayar dana deposito
senilai Rp111.000 juta dan bunga 6% per tahun kepada Perseroan.
Atas putusan kasasi tersebut, pada tanggal 25 Maret 2015, Bank Mega mengajukan Memori Peninjauan
Kembali (“PK”) kepada MA. Pada tanggal 25 Mei 2015, Perseroan menyampaikan Kontra Memori PK
kepada MA. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan belum
menerima putusan atas PK tersebut dari MA. Sehubungan dengan adanya putusan kasasi tersebut,
Perseroan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui surat
tertanggal 13 April 2015. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menerbitkan Penetapan
No. 10/Eks.Pdt/2016 jo. No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Februari 2016 yang memerintahkan
pemberian teguran (Aanmaning) kepada Bank Mega agar melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
Pada tanggal 23 Maret 2016, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan teguran
(Aanmaning) kepada Bank Mega dimana Bank Mega menolak melakukan pembayaran dengan alasan
telah mengajukan gugatan perlawanan dalam Perkara No. 162/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Pada tanggal 31
Maret 2016, Perseroan mengajukan permohonan lelang eksekusi atas 2 (dua) bidang tanah milik Bank
Mega yang telah ditetapkan sebagai sita jaminan dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menerbitkan Penetapan No.
10/Eks.Pdt/2016 jo. No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 12 April 2016 yang memerintahkan
pelaksanaan eksekusi pelelangan/penjualan di muka umum atas aset-aset sita jaminan tersebut.
Pada tanggal 6 Desember 2017, Perseroan menerima dari kuasa hukum Perseroan Salinan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan Perlawanan Bank Mega No.
162/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 Oktober 2017, yang isinya antara lain Menolak gugatan
perlawanan Bank Mega untuk seluruhnya. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018, Perseroan telah
menerima relaas (surat) pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penyerahan
memori banding Bank Mega terhadap putusan perlawanan tersebut. Terhadap Memori Banding Bank
Mega, pada tanggal 26 Maret 2018, kuasa hukum Perseroan mengajukan Kontra Memori Banding
kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sampai dengan
tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta.
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B. Perjanjian Kerjasama
Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral (“PUSDATIN”)
Pada bulan Maret 1998, PND menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Direktur Jenderal Minyak
dan Gas (“Dirjen Migas”) No. 242A/32/DJM/1998: 012/PND/KTR/X100/98 untuk pengelolaan dan
pemasyarakatan data minyak dan gas bumi. Perjanjian ini didasari atas Surat Keputusan No.
176.K.702/D.DJM/1997 tanggal 24 November 1997, tentang penunjukan PND sebagai pelaksana
pengelolaan dan pemasyarakatan data eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2007, PND bersama dengan Dirjen Migas dan PUSDATIN
menandatangani Amandemen Perjanjian Kerjasama. Dalam amendemen perjanjian tersebut disebutkan
bahwa Dirjen Migas mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya kepada PUSDATIN. PUSDATIN akan
memperoleh 5% hingga 15% dari penghasilan PND yang diperoleh dari pengelolaan dan
pemasyarakatan data dan disetorkan ke Kas Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak
(“PNBP”). Amandemen Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2018.
Sejak tanggal 11 Maret 2018, PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana pengelolaan dan
permasyarakatan data eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. PT Pertamina (Persero)
menunjuk langsung PND untuk pengelolaan dan permasyarakatan data tersebut sampai dengan 11 Juli
2020.
Grup Pertamina
Perseroan menandatangani berbagai perjanjian pekerjaan jasa data seismic, drilling dan oilfield
maintenance dengan Grup Pertamina. Perjanjian-perjanjian ini akan erakhir pada berbagai tanggal antara
tanggal 12 Januari 2019 sampai 9 November 2021. EPN menandatangani beberapa perjanjian dengan
PT Pertamina (Persero) mengenai pengelolaan truk tangki dan jasa sewa pakai truk tangki di beberapa
wilayah. Perjanjian ini akan berakhir pada berbagai tanggal antara tanggal 31 Januari 2020 sampai
dengan tanggal 28 Februari 2022. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
total penghasilan jasa dan sewa dari perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp1.970.585 juta dan
Rp1.126.406 juta.
EPN dan PT Pertamina (Persero) menandatangani perjanjian penyediaan Jasa Depot Mini LPG
Pressurized di Amurang, Sulawesi Utara (“Depot Mini LPG”). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10
(sepuluh) tahun sejak dimulainya pengoperasian Depot Mini LPG. Pada saat berakhirnya perjanjian,
PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya berhak untuk membeli keseluruhan aset dengan nilai yang
disepakati sebesar Rp107.000 juta atau memperpanjang perjanjian selama 5 (lima) tahun dengan tarif
yang akan disesuaikan kemudian. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, total
penghasilan sewa dari perjanjian tersebut adalah sebesar
Rp6.183 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan tangguhan yang belum diamortisasi dari
perjanjian tersebut adalah sebesar Rp101.650 juta.
PT Waskita Adhi Sejahtera
Perseroan dan PT Waskita Adhi Perkasa (“WAS”) menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi
(“KSO”) dengan tanggal efektif perjanjian yaitu 12 Desember 2016. KSO ini dibentuk untuk melakukan
proyek jasa pemeliharaan elektrikal dan instrumentasi dari BP Berau Ltd. Komposisi kepemilikan pada
KSO adalah 51% oleh Perseroan dan 49% oleh WAS.
C. Komitmen Pengeluaran Barang Modal
Perseroan dan Entitas Anak memiliki komitmen pengeluaran barang modal dalam menjalankan usaha
normalnya. Pada tanggal 31 Desember 2019 total komitmen pengeluaran barang modal Perseroan dan
Entitas Anak yang belum terealisasi masing-masing sebesar Rp851 juta.
D. Fasilitas Penjaminan Bank
Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa fasilitas penjaminan bank yang batas maksimumnya
tergabung dengan fasilitas pinjaman dari BNI, BRI, ICBC, Mizuho, UOB, BTPN dan Mandiri. Pada tanggal
31 Desember 2019, total fasilitas penjaminan bank yang belum digunakan sebesar $AS76.217.740 atau
jika dalam mata uang Rupiah adalah sebesar Rp1.059.504 juta.
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PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG
TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI
KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI
ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA
PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG
TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS
YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS
ANAK.
TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN
PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR
SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN
SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA
PENDAFTARAN.
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG
DILAKUKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN DAN
ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN
DAN ENTITAS ANAK.
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN
SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA
PERNYATAAN PENDAFTARAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA
HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI
DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
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IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret
2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2020 dan
2019 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan
dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor
independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), yang
ditandatangani oleh Sinarta yang dalam laporannya tanggal 15 Mei 2020 menyatakan opini wajar tanpa
modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai informasi keuangan Perseroan (entitas induk saja), tujuan
penerbitan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tanggal tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian.
Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kondisi pasar modal dari dampak penyebaran virus corona, Otoritas
Jasa Keuangan mengeluarkan Surat S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu
Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan
Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum. Berdasarkan surat tersebut, masa berlaku Laporan Keuangan (LK)
untuk Pernyataan Pendaftaran diperpanjang menjadi 9 (Sembilan) bulan bagi LK dengan tanggal sampai dengan
30 November 2019 serta menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal tanggal LK tersebut setelah 30 November 2019.
Dalam rangka memberikan informasi yang terkini, dalam isi dan juga pedoman penerapan surat tersebut, juga
dipersyaratkan bahwa Perseroan diharuskan mengungkapkan Laporan Keuangan Interim setelah periode Laporan
Keuangan Audit yang digunakan. Oleh karenanya, dalam bab ini juga tersaji Informasi keuangan konsolidasian
interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak
tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, yang
disusun oleh Manajemen Perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan
dalam mata uang Rupiah, yang laporan keuangannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses
di www.elnusa.co.id. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh IAPI atau review berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan
Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan interim Perseroan dan Entitas
Anak tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019,
dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk
asurans lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2020 dan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019.
Laporan Posisi Keuangan
31 Maret 2020*
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha - neto:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Aset keuangan lancar lainnya - neto:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan - neto
Uang muka
Pajak dibayar di muka - bagian lancar
Biaya dibayar di muka
Total Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset keuangan tidak lancar lainnya - neto:
Pihak ketiga
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31 Desember
2019

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2018

948.681

856.122

719.457

298.769
1.807.037

254.293
1.835.665

286.007
1.285.836

2.197
25.300
232.351
318.598
344.828
22.711
4.000.472

4.628
30.496
213.298
129.979
350.353
23.536
3.698.370

3.240
17.850
167.065
89.952
574.087
15.013
3.158.507

138.774

131.165

110.651

31 Maret 2020*
Pihak berelasi
Investasi pada saham - neto
Uang muka
Aset tetap - neto
Aset takberwujud - neto
Properti investasi - neto
Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar
Aset hak guna - neto
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
Total Aset Tidak Lancar
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman bank jangka pendek
Utang usaha:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Liabilitas jangka pendek lainnya
Liabilitas imbalan kerja
jangka pendek
Utang pajak
Beban akrual
Pendapatan ditangguhkan bagian lancar
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun
Utang bank
Liabilitas sewa
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Pendapatan ditangguhkan bagian tidak lancar
Utang jangka panjang – setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun
Utang bank
Liabilitas sewa
Liabilitas imbalan kerja
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai
penuh) per saham
Modal dasar - 22.500.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh 7.298.500.000 saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba:
Dicadangkan
Tidak dicadangkan
Penghasilan komprehensif lain
Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk - neto

328.664
15.660
77.930
1.829.643
14.006
51.847

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
31 Desember
2019
2018
333.788
53.310
16.660
8.946
49.509
22.123
1.819.321
1.735.854
13.745
18.267
51.876
51.993

625.658
534.658
131.418
61.730
3.810.292
7.810.764

492.276
127.598
70.729
3.106.667
6.805.037

327.212
109.684
60.780
2.498.820
5.657.327

169.504

309.302

608.865

402.979
282.993
57.767

448.171
244.626
55.078

257.084
260.386
54.673

134.990
48.192
1.381.485

119.055
73.424
1.004.400

85.031
28.780
822.079

10.700

10.700

-

328.364
273.151
3.090.125

239.579
2.504.335

2.116.898

88.275

90.950

-

697.266
251.552
55.073
1.092.166
4.182.291

578.159

212.550

54.895
724.004
3.228.339

27.679
240.229
2.357.127

729.850

729.850

435.691

435.691

435.691

135.229
2.381.330
(55.288)

135.229
2.329.556
(55.288)

134.229
2.043.161
(44.436)

3.626.812

3.575.038

3.298.495

729.850
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
31 Desember
2019
2018
1.660
1.705
3.576.698
3.300.200
6.805.037
5.657.327

31 Maret 2020*
Kepentingan nonpengendali
EKUITAS - NETO
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
*tidak diaudit/direview

1.661
3.628.473
7.810.764

Laporan Laba Rugi Komprehensif

PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA BRUTO
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Penghasilan (beban) lain-lain - neto
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN
PAJAK PENGHASILAN
Beban pajak final
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Beban pajak penghasilan
LABA TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi
ke laba rugi
Pengukuran kembali program imbalan
pasti
Pajak tangguhan terkait
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
SETELAH PAJAK
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
Total
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA :
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
Total
LABA PER SAHAM (NILAI PENUH)
*tidak diaudit/direview

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
31 Desember
2019
2018
8.385.122
6.624.774
(7.514.040)
(5.972.680)
871.082
652.094
(4.180)
(2.579)
(333.221)
(268.740)
17.093
18.605
(40.490)
(90.092)
(15.705)
67.530

31 Maret
2020*
2.056.369
(1.814.107)
242.262
(1.982)
(76.595)
4.569
(23.133)
(61.688)

31 Maret
2019*
1.901.705
(1.708.337)
193.368
(129)
(69.946)
5.465
(12.359)
(7.054)

83.433

109.345

494.579

376.818

(11.695)
71.738
(19.963)
51.775

(4.928)
104.417
(28.553)
75.864

(27.830)
466.749
(110.272)
356.477

(25.011)
351.807
(75.491)
276.316

-

-

(14.469)

15.679

-

-

3.617

(3.920)

-

-

(10.852)

11.759

51.775

75.864

345.625

288.075

51.774
1
51.775

75.864
75.864

356.474
3
356.477

276.314
2
276.316

51.774
1
51.775
7,09

75.864
75.864
10,39

345.622
3
345.625
48,84

288.073
2
288.075
37,86

Rasio Keuangan
31 Maret 2020*
RASIO USAHA
Laba sebelum pajak penghasilan/Pendapatan
usaha (%)
Laba tahun berjalan/Pendapatan usaha (%)
Laba tahun berjalan/Total Aset (ROA) (%)
Laba tahun berjalan/Total Ekuitas (ROE) (%)
Pendapatan usaha/Total Aset (Asset Turnover
Ratio) (%)
RASIO SOLVABILITAS

30

31 Desember
2019

31 Desember
2018

3,49

5,57

5,31

2,52
0,66
1,43

4,25
5,24
9,97

4,17
4,88
8,37

26,33

123,22

117,10

1,15
0,54
1,87

31 Desember
2019
0,90
0,47
2,11

31 Desember
2018
0,71
0,42
2,40

1,29

1,48

1,49

(31,75)
(31,75)
14,78
29,55
1,45

29,01
19,98
20,29
36,96
8,38

10,19
20,80
16,52
30,70
8,14

31 Maret 2020*
Total Liabilitas/Total Ekuitas (X)
Total Liabilitas/Total Aset (X)
Total Aset/Total Liabilitas (X)
RASIO LIKUIDITAS
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek
(Current Ratio) (X)
RASIO PERTUMBUHAN
Laba tahun berjalan (%)
Laba komprehensif tahun berjalan (%)
Total asset (%)
Total liabilitas (%)
Total ekuitas (%)
*tidak diaudit/direview

Rasio Yang Harus Dipenuhi Terkait Perjanjian Kredit Perseroan
Keterangan
Debt to Equity Ratio

Interest Expenses to EBITDA Ratio

Batas Rasio
Maksimal 3x

Maksimal 1,5x

Tata Cara Perhitungan Rasio
Total
liabilitas
Perseroan
dibandingkan dengan Ekuitas
Perseroan
Total beban bunga Perseroan
dibandingkan dengan EBITDA
Perseroan
dalam
masa
periode yang sama

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH
MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG
PERSEROAN.
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V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca
bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak beserta
Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja,
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal
lain mengenai informasi Keuangan Perseroan, tanpa Entitas Anak, tujuan penerbitan laporan keuangan
konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan
penerbitan kembali laporan keuangaan konsolidasian dalam laporannya tertanggal 15 Mei 2020 yang
ditandatangani oleh Sinarta.
1.

UMUM

PT Elnusa Tbk (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Electronika Nusantara berdasarkan Akta Notaris No. 18
tanggal 25 Januari 1969 dari Tan Thong Kie, S.H., sebagaimana diubah melalui Akta Notaris No. 10 tanggal 13
Februari 1969 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini, yang merupakan Anggaran Dasar Perseroan, telah
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. J.A.5/18/24
tanggal 19 Februari 1969, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, Tambahan No.
58 tanggal 2 Mei 1969. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir
adalah untuk menyesuaikan ruang lingkup kegiatan Perseroan berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 11 April
2019 dari Aulia Taufani, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-0022730.AH.01.02Tahun 2019 tanggal 26 April 2019.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak di bidang bidang
Jasa (aktivitas profesional; informasi dan komunikasi; real estat; aktivitas ketenagakerjaan dan usaha penunjang
lainnya); Perdagangan Besar dan Eceran; Pertambangan dan Penggalian; Pembangunan (konstruksi); dan
Perindustrian. Saat ini, Perseroan beroperasi di bidang jasa hulu migas dan penyertaan saham pada entitas anak
serta ventura bersama yang bergerak dalam berbagai bidang usaha jasa penunjang migas dan jasa distribusi dan
logistik energi. Perseroan juga beroperasi di bidang penyediaan barang dan jasa termasuk penyediaan dan
pengelolaan ruang perkantoran kepada entitas anak, pihak berelasi dan pihak ketiga. Perseroan berdomisili di
Graha Elnusa, Lantai 16, Jl. T.B. Simatupang Kav. 1B, Jakarta Selatan, dan mulai beroperasi secara komersial
pada bulan September 1969.
Entitas induk Perseroan dari Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah
Republik Indonesia.

2.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan dan operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:
-

Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan ke sebesar 5,02% (yoy) pada akhir tahun
2019, dari tingkat pertumbuhan tahun 2018 yang sebesar 5,17% sejalan dengan ketidakpastian dari
ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta risiko geopolitik. Dengan redanya
ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat
meningkat ke kisaran 5,1-5,5% pada tahun 2020.
Serangan pandemik wabah virus CoVID-19 sejak awal tahun 2020 membuat banyak ekonom memangkas
target pertumbuhan ekonomi banyak negara di dunia. Bank Dunia pada akhir Maret 2020 memrediksi tingkat
pertumbuhan Indonesia akan turun dari target sebelumnya sebesar sekitar 5,1% menjadi 2,1% pada tahun
2020 ini, dikarenakan wabah virus CoVID-19. Asia Tenggara diprediksi oleh Bank Dunia akan mengalami
resesi ekonomi di tahun yang sama. Bank Dunia juga memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi global,
dimana sebelumnya diprediksi berada di angka 2,5%.

-

Nilai Tukar Mata Uang
Nilai tukar Rupiah menguat sejalan dengan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap baik. Pada
Desember 2019, Rupiah mencatat apresiasi 3,58% secara point to point dibandingkan dengan level akhir
tahun 2018. Penguatan Rupiah didukung oleh aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut dan bekerjanya
mekanisme permintaan dan pasokan valas dari para pelaku usaha. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan
global yang sedikit menurun turut memberikan sentimen positif terhadap Rupiah.
Di tengah pandemik wabah virus CoVID-19 yang menyerang banyak Negara di dunia sejak awal tahun 2020,
Rupiah mengalami pelemahan sebesar sekitar 17% sejak Januari 2020 hingga saat ini. Diprediksi pergerakan
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ini masih akan terus dinamis, mengikuti perkembangan pasar global, keadaan dan ketahanan ekonomi, serta
perkembangan perlawanan terhadap pandemik wabah virus CoVID-19 ini.
-

Inflasi
Inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Secara tahunan, inflasi Desember 2019 tercatat
2,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2018 sebesar 3,13% (yoy). Inflasi yang terkendali
dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap terjaga ditopang ekspektasi inflasi yang baik seiring dengan konsistensi
kebijakan Bank Indonesia menjaga stabilitas harga, permintaan agregat yang terkelola baik, nilai tukar yang
bergerak sesuai dengan fundamentalnya, dan pengaruh harga global yang minimal. Selain itu, inflasi volatile
food yang kembali mengalami deflasi seiring penurunan harga beberapa komoditas pangan serta inflasi
kelompok administered prices yang rendah, juga berkontribusi positif pada inflasi yang terkendali. Inflasi
ditargetkan terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada 2020.

-

Harga Minyak Dunia
Selama tahun 2019 harga rata-rata minyak Brent adalah USD 64.36/bbl, WTI secara rata-rata USD 56.98/bbl.
Harga minyak tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh
perlambatan ekonomi global akibat berlangsungnya perang dagang antara AS dan China. Selain itu,
persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS), Venezuela, dan Iran yang turun menyebabkan harga minyak
sempat mengalami kenaikan tertinggi pada bulan April dengan nilai Brent USD 71.23/bbl dan WTI USD
63.86/bbl. Harga tertinggi untuk minyak mentah Indonesia tercapai di bulan April sebesar USD 68.31 per barel.

-

Investasi Hulu Migas Indonesia
Investasi hulu migas Indonesia tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi USD11.49 Miliar, lebih besar dari
investasi tahun 2018 USD11 Miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, investasi yang meningkat adalah
Development sebesar 18% menjadi USD1.59 Miliar, Production sebesar 3% menjadi USD8.37 Miliar, dan
Adm sebesar 2% menjadi USD0.91 Miliar. Investasi ini berimbas pada aktivitas produksi yang meningkat
meliputi aktivitas seismic 2D yang meningkat tajam hingga 1,039%. Sedangkan aktivitas lain yang juga
mengalami peningkatan yaitu development wells drilling (61%), dan workover (6%). Aktivitas yang mengalami
penurunan yaitu pemboran eksplorasi dan well service.

-

Pertumbuhan Konsumsi BBM
Pertumbuhan konsumsi BBM salah satunya mengacu pada tingkat penjualan kendaran bermotor yang terus
tumbuh walaupun secara angka pertahun menunjukan angka yang naik turun. Berdasarkan data penjualan
retail, pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat dengan
peningkatan CAGR sebesar 0.26%, walaupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembelian mobil
tahun 2019 lebih rendah sekitar 9.5%. Hal tersebut dilakukan karena industri roda empat memang sedang
mengalami perlambatan penjualan sekitar 12% hingga awal semester kedua jika dibandingkan tahun
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang sedang menurun menjadi salah satu penyebab penurunan
penjualan mobil.

3.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua OJK No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten
terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.
Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual
dan biaya perolehan historis, kecuali beberapa akun tertentu yang diukur dengan cara sebagaimana yang
diuraikan dalam kebijakan akuntansi di akun yang bersangkutan.
Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung yang mengelompokkan
penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional dan pelaporan Perseroan. Seluruh
angka dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah
(“Rp”), kecuali dinyatakan lain.

33

Prinsip-prinsip Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31
Desember setiap tahun. Entitas anak merupakan semua entitas dimana Perseroan terekspos atau memiliki
hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Dengan demikian, suatu
entitas dianggap sebagai entitas anak jika dan hanya jika Perseroan memiliki kekuasaan atas entitas tersebut,
eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan kemampuan
untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas tersebut untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Perseroan.
Semua saldo dan transaksi antar entitas yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum
direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas
Anak sebagai satu kesatuan usaha. Kebijakan akuntansi di entitas anak telah diubah seperlunya agar
konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan.
Entitas anak dikonsolidasikan mulai dari tanggal pengendalian beralih kepada Perseroan dan tidak lagi
dikonsolidasikan dari tanggal hilangnya pengendalian.
Kepentingan nonpengendali (“KNP”) mencerminkan bagian atas laba rugi, penghasilan komprehensif lain dan
aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada
pemilik entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain konsolidasian dan sebagai ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh
diatribusikan kepada KNP, bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.
Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perseroan:
-

Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak;
Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
Mengakui setiap surplus dan defisit dalam laba rugi;
Mereklasifikasi bagian Perseroan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan
komprehensif lain ke laba rugi atau saldo laba, mana yang sesuai.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya
pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.
Kombinasi Bisnis
Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur
pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap
KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Perseroan mengukur KNP pada entitas yang
diakuisisi, baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi
dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dimasukkan dalam
“beban umum dan administrasi”.
Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perseroan mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan
yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi
ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat
dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.
Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada biaya perolehan yang merupakan selisih lebih nilai
agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset neto teridentifikasi
yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas
yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon
setelah sebelumnya manajemen meninjau kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan
liabilitas yang diambil alih.
Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi penyisihan penurunan
nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak
tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap unit penghasil kas (“UPK”) dari Perseroan yang diharapkan akan
memberikan manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak
yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut. Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi
tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan
tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari
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pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan
porsi UPK yang ditahan.
Investasi Pada Ventura Bersama
Ventura bersama adalah semua entitas yang dikendalikan bersama oleh Perseroan bersama dengan venturer
lain dimana Perseroan memilik hak atas aset neto ventura bersama tersebut. Investasi pada ventura bersama
dicatat dengan menggunakan metode ekuitas yang pada awalnya diakui pada harga perolehannya.
Bagian Perseroan atas laba rugi ventura bersama pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi
penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti
dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari ventura bersama diakui
sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Perseroan atas kerugian ventura bersama sama
dengan atau melebihi nilai kepemilikannya di ventura bersama, Perseroan menghentikan pengakuan bagian
kerugiannya, kecuali Perseroan memiliki kewajiban hukum atau harus melakukan pembayaran tertentu atas
nama ventura bersama tersebut.
Laba rugi yang dihasilkan dari transaksi antara Perseroan dengan ventura bersama diakui dalam laporan
keuangan konsolidasian Perseroan hanya sebesar bagian venturer lain yang tidak berelasi dalam ventura
bersama. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa telah
terjadi penurunan nilai pada investasi di ventura bersama. Jika demikian, maka Perseroan menghitung
besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan jumlah tercatat investasi pada
ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada “bagian atas laba (rugi) ventura bersama” dalam laba
rugi.
Standar Akuntansi Baru
Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan standar baru PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang dipandang relevan terhadap operasi dan pelaporan
keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Standar-standar tersebut efektif untuk periode akuntansi yang dimulai
pada tanggal 1 Januari 2019.
a.
b.
c.
d.
e.

Amandemen PSAK 24 (2018) - Imbalan Kerja.
Penyesuaian 2018 PSAK 22 - Kombinasi Bisnis.
Penyesuaian 2018 PSAK 26 - Biaya Pinjaman.
Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan.
Penyesuaian 2018 PSAK 66 - Pengaturan Bersama.

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan
dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
4.

ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PERSEROAN
DAN ENTITAS ANAK

Laporan Laba Rugi Komprehensif
Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan dan Entitas
Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA BRUTO
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Penghasilan (beban) lain-lain - neto
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
Beban pajak final
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Beban pajak penghasilan
LABA TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
31 Desember 2019
2018
8.385.122
6.624.774
(7.514.040)
(5.972.680)
871.082
652.094
(4.180)
(2.579)
(333.221)
(268.740)
17.093
18.605
(40.490)
(90.092)
(15.705)
67.530
494.579
376.818
(27.830)
(25.011)
466.749
351.807
(110.272)
(75.491)
356.477
276.316

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali program imbalan pasti
Pajak tangguhan terkait
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
Total
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
Total
LABA PER SAHAM (NILAI PENUH)

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
31 Desember 2019
2018
(14.469)
3.617
(10.852)
345.625

15.679
(3.920)
11.759
288.075

356.474
3
356.477

276.314
2
276.316

345.622
3
345.625
48,84

288.073
2
288.075
37,86

Pendapatan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018
Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp1.760.348 juta atau 26,57% yaitu
dari Rp6.624.774 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp8.385.122 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama didorong oleh Peningkatan pendapatan di
seluruh segmen baik segmen jasa hulu, logistik dan distribusi serta segmen jasa penunjang di sepanjang tahun
2019.
Beban Pokok Pendapatan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018
Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp1.541.360 juta atau
25,81% yaitu dari Rp5.972.680 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi
Rp7.514.040 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan
oleh kenaikan biaya Jasa Subcontractor yang mayoritas adalah merupakan biaya atas pengelolaan kru seismic
dan tenaga kerja yang ada di divisi GRS dan POMS untuk kebutuhan support kegiatan yang ada jasa hulu migas.
Selain itu kenaikan pada biaya sewa diiringi dengan peningkatan kegiatan operasional yang ada di kegiatan jasa
hulu seperti bahan bakar dan bahan pembantu lainnya.
Laba Tahun Berjalan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018
Laba Tahun Berjalan Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp80.161 juta atau 29,01%
yaitu dari Rp276.316 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp356.477 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan
pendapatan sebesar 26,57%. Pertumbuhan laba bersih terutama berasal dari segmen Jasa Logistik dan Distribusi
Energi sebesar Rp271.340 juta atau tumbuh 15,11% dari tahun 2018, jasa penunjang migas naik sebesar
Rp32.903 juta atau tumbuh 55,57%. Sementara itu Jasa Hulu Migas tumbuh sebesar Rp28.196 juta atau naik
118,04% dari tahun 2018.
Penghasilan Komprehensif Lain
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018
Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp22.611 juta atau
192,29% yaitu dari Rp11.759 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi (Rp10.852
juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh
Perubahan tingkat diskonto atas perhitungan aktuarial program imbalan pensiun.
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Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp57.550
juta atau 19,98% yaitu dari Rp288.075 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi
Rp345.625 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh
meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak.
5.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

31 Desember
2019

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha - neto:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Aset keuangan lancar lainnya - neto:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan - neto
Uang muka
Pajak dibayar di muka - bagian lancar
Biaya dibayar di muka
Total Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset keuangan tidak lancar lainnya - neto:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Investasi pada saham - neto
Uang muka
Aset tetap - neto
Aset takberwujud - neto
Properti investasi - neto
Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
Total Aset Tidak Lancar
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman bank jangka pendek
Utang usaha:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Liabilitas jangka pendek lainnya
Liabilitas imbalan kerja
jangka pendek
Utang pajak
Beban akrual
Pendapatan ditangguhkan bagian lancar
Pinjaman bank jangka panjang -
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(dalam d
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2018

856.122

719.457

254.293
1.835.665

286.007
1.285.836

4.628
30.496
213.298
129.979
350.353
23.536
3.698.370

3.240
17.850
167.065
89.952
574.087
15.013
3.158.507

131.165
333.788
16.660
49.509
1.819.321
13.745
51.876

110.651
53.310
8.946
22.123
1.735.854
18.267
51.993

492.276
127.598
70.729
3.106.667
6.805.037

327.212
109.684
60.780
2.498.820
5.657.327

309.302

608.865

448.171
257.084
55.078

257.084
260.386
54.673

119.055
73.424
1.004.400

85.031
28.780
822.079

10.700

-

(dalam d
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
31 Desember
2019
2018
239.579
2.504.335
2.116.898

bagian lancar
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Pendapatan ditangguhkan bagian tidak lancar
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar
Liabilitas imbalan kerja
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham
Modal dasar - 22.500.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.298.500.000 saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba:
Dicadangkan
Tidak dicadangkan
Penghasilan komprehensif lain
Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk - neto
Kepentingan nonpengendali
EKUITAS - NETO
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

90.950

-

578.159
54.895
724.004
3.228.339

212.550
27.679
240.229
2.357.127

729.850
435.691

729.850
435.691

135.229
2.329.556
(55.288)

134.229
2.043.161
(44.436)

3.575.038
1.660
3.576.698
6.805.037

3.298.495
1.705
3.300.200
5.657.327

Aset
Aset Lancar
Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per
tanggal 31 Desember 2018
Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp539.863 juta atau 17,09% yaitu dari
Rp3.158.507 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp3.698.370 juta pada tanggal 31 Desember 2019.
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan piutang usaha yang di imbangi juga dengan kenaikan Revenue
di tahun 2019.
Aset Tidak Lancar
Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per
tanggal 31 Desember 2018
Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp607.847 juta atau 24,33% yaitu
dari Rp2.498.820 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp3.106.667 juta pada tanggal 31 Desember
2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terutama merupakan imbas peningkatan investasi mesin dan
peralatan kerja serta bangunan, prasaranan dan instalasi terutama adanya investasi Depo LPG Amurang di Anak
Perseroan EPN.
Liabilitas
Liabilitas Jangka Pendek
Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per
tanggal 31 Desember 2018
Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp387.437 juta atau
18,30% yaitu dari Rp2.116.898 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp2.504.335 juta pada tanggal 31
Desember 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan kenaikan beban akrual
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sebesar 22,18%. Peningkatan beban akrual berasal dari peningkatan beban proyek, pembelian persediaan dan
peningkatan fasilitas kantor.
Liabilitas Jangka Panjang
Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per
tanggal 31 Desember 2018
Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp483.775 juta atau
201,38% yaitu dari Rp240.229 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp724.004 juta pada tanggal 31
Desember 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya penambahan pada pinjaman bank.
Ekuitas
Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per
tanggal 31 Desember 2018
Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp276.498 juta atau 8,38% yaitu dari
Rp3.300.200 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp3.576.698 juta pada tanggal 31 Desember 2019.
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp356.474 juta dikurangi dividen
yang dibayarkan dalam tahun 2019 sebesar Rp69.079 juta atau setara dengan 25% dari laba bersih tahun 2018
yakni sebesar Rp276.316 juta.
6.

LAPORAN ARUS KAS

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kas dan setara kas sebesar Rp856.122
juta. Selama tiga tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan dan Entitas Anak adalah dari arus kas aktivitas
operasi dan aktivitas pendanaan melalui utang. Penggunaan dana utama Perseroan dan Entitas Anak adalah
untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal sehubungan dengan ekspansi kapasitas dan
pengembangan usaha. Perseroan dan Entitas Anak secara rutin mengevaluasi kebutuhan modalnya terkait arus
kas dari operasi, rencana penambahan kapasitas Perseroan dan Entitas Anak dan kondisi pasar. Apabila
Perseroan dan Entitas Anak tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan
kondisi pasar, Perseroan dan Entitas Anak masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu melalui pendanaan utang
ataupun ekuitas dalam bentuk modal tambahan.
Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
dan 2018.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan
Pembayaran kepada pemasok
dan kontraktor
Pembayaran untuk karyawan
Kas yang dihasilkan dari operasi
Penerimaan pendapatan keuangan
Pembayaran beban keuangan
Pembayaran pajak penghasilan
Penerimaan restitusi pajak
Penerimaan lainnya - neto
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan dividen kas dari perusahaan asosiasi
Pembelian aset tetap
Pembelian aset tetap untuk piutang sewa pembiayaan
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap
Pembelian aset tak berwujud
Pembelian barang konsumsi tahan lama
Penerimaan dari penjualan aset tetap
Penambahan investasi di entitas anak
Penerimaan (penempatan) atas aktivitas investasi lainnya
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi
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31 Desember 2019

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018

8.010.747

6.458.067

(6.520.717)
(1.166.954)
323.076
16.486
(60.015)
(234.300)
525.037
5.513
575.797

(5.044.707)
(913.226)
500.134
19.345
(46.504)
(214.552)
78.625
7.708
344.756

1.500
(377.718)
(236.992)
(35.078)
(2.269)
(29.611)
3.305
5.750
(671.113)

2.100
(526.730)
(9.955)
(2.570)
(11.674)
(38.578)
2.348
(1.000)
(612)
(586.671)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pinjaman bank
Pembayaran pinjaman bank
Pembayaran dividen kas
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya - neto
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO
KAS DAN SETARA KAS
KAS DAN SETARA KAS
PADA AWAL TAHUN
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

31 Desember 2019

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018

2.196.382
(1.869.410)
(69.079)
(18.607)
239.286
(7.305)

1.437.165
(1.358.273)
(37.071)
(4.447)
37.374
21.435

136.665

(183.106)

719.457
856.122

902.563
719.457

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018
Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi
Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp231.041 juta atau
67,02% yaitu dari Rp344.756 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp575.797
juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan
penerimaan kas dari pelanggan sebesar 24,04% dari Rp6.458.067 juta di tahun 2018 menjadi Rp8.010.747 juta di
tahun 2019 seiring dengan peningkatan pendapatan usaha dan juga peningkatan terbesar dari peneriman restitusi
pajak sebesar 567,77% dari Rp78.625 juta di tahun 2018 menjadi Rp525.037 juta pada 2019.
Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi
Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp84.442 juta atau
14,39% yaitu dari Rp586.671 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp671.113
juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pembelian
aset terbesar Perseroan dan Entitas Anak di sektor hilir yaitu pembelian Depo LPG Amurang, pembuatan mobil
tangki, sedangkan di sektor hulu yaitu Pembelian Hydraulic Workover - EHR13 untuk POMS, dan penggantian
Peripheral Seismic untuk GRS.
Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan
Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp201.912 juta
atau 540,25% yaitu dari Rp37.374 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi
Rp239.286 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan
oleh strategi pendanaan Perseroan dan Entitas Anak dengan fokus strategi pembiayaan mengunakan pinjaman
jangka panjang. Perseroan dan Entitas Anak juga terus melakukan strategi pendanaan yang lebih efektif dan
murah dengan mengkombinasikan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
7.

SEGMEN USAHA

Berdasarkan produk dan jasa yang dihasilkan, Perseroan dan Entitas Anak mengembangkan produk dan jasa
melalui 3 (tiga) segmen usaha, yang juga dijalankan oleh kelompok usaha Perseroan dan Entitas Anak, yaitu Jasa
Hulu Migas, Jasa Distribusi & Logistik Energi, serta Jasa Penunjang Migas. Berikut sekilas penjelasan operasi
masing-masing segmen dalam pelaporan segmen:
•

Jasa Hulu Migas Terintegrasi
Jasa Hulu Migas Terintegrasi menyediakan jasa pengukuran data geofisika/seismik, jasa pengeboran migas,
dan jasa operasi dan pemeliharaan lapangan migas.

•

Jasa Distribusi & Logistik Energi
Jasa Distribusi dan Logistik Energi menyediakan jasa penyimpanan, perdagangan, pendistribusian, dan
pemasaran produk minyak dan gas di Indonesia.

•

Jasa Penunjang Migas
Jasa Penunjang Migas menyediakan jasa penguliran, perdagangan pipa OCTG (Oil Country Tubular Goods)
dan fabrikasi, pembuatan ulir (threading) untuk pemboran migas, jasa pengelolaan data, dan informasi energi
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serta sumber daya mineral (khususnya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi), jasa pengelolaan data
migas, jasa pembangunan sistem teknologi informasi terpadu, jasa telekomunikasi, jasa penyediaan jaringan,
telekomunikasi satelit, dan sistem komunikasi VSAT (Very-Small-Aperture Terminal).
Sekilas tentang profitabilitas dan kontribusi segmen operasi terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas
Anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2019

Segmen Operasi
Jasa Hulu Migas Terintegrasi
Pendapatan
Beban Operasi
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total Aset
Total Liabilitas
Jasa Distribusi dan Logistik Energi
Pendapatan
Beban Operasi
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total Aset
Total Liabilitas
Jasa Penunjang Migas
Pendapatan
Beban Operasi
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total Aset
Total Liabilitas

3.847.015
(3.774.844)
4.309
4.606.703
1.868.352
4.364.089
(3.991.725)
271.340
1.974.247
1.107.918
988.663
(886.591)
92.110
1.086.423
316.169
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018

Segmen Operasi
Jasa Hulu Migas Terintegrasi
Pendapatan
Beban Operasi
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total Aset
Total Liabilitas
Jasa Distribusi dan Logistik Energi
Pendapatan
Beban Operasi
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total Aset
Total Liabilitas
Jasa Penunjang Migas
Pendapatan
Beban Operasi
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total Aset
Total Liabilitas
8.

2.653.918
(2.652.868)
(23.887)
4.127.301
1.660.843
3.892.296
(3.584.346)
235.722
1.378.949
715.780
698.503
(632.002)
59.207
884.244
172.267

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi
yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang
telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.
9.

MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama dari instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko tingkat suku bunga, risiko mata
uang, risiko kredit dan risiko likuiditas. Penelaahan Direksi dan kebijakan yang disetujui untuk mengelola masingmasing risiko ini dijelaskan secara detail sebagai berikut:
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1.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga Perseroan dan Entitas Anak terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan
investasi. Pinjaman pada tingkat suku bunga mengambang membuat Perseroan dan Entitas Anak terekspos
terhadap risiko suku bunga atas arus kas. Untuk pinjamanmodal kerja dan investasi, Perseroan dan Entitas Anak
berusaha mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara mendapatkan struktur pinjaman dengan suku
bunga kompetitif. Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dampak
perubahan tingkat suku bunga pinjaman terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
31 Desember 2019
31 Desember 2018
Kenaikan 50 basis poin
2.429
4.689
Penurunan 50 basis poin
(2.429)
(4.689)
Penurunan/kenaikan laba sebelum pajak penghasilan tersebut terutama sebagai akibat kenaikan/penurunan biaya
bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain
tetap tidak berubah.
2.

Risiko Mata Uang Asing

Mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak adalah Rupiah. Perseroan dan Entitas Anak dapat menghadapi
risiko nilai tukar mata uang asing karena pinjaman, pendapatan dan biaya beberapa pembelian utamanya dalam
mata uang Dolar AS atau harganya secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan tolak ukur harganya dalam mata
uang asing (terutama Dolar AS). Apabila pendapatan dan pembelian Perseroan dan Entitas Anak di dalam mata
uang selain Rupiah tidak seimbang dalam hal jumlah dan/atau pemilihan waktu, Perseroan dan Entitas Anak
terekspos risiko mata uang asing. Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal
untuk laju pertukaran mata uang asing. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada
paragraf di atas, fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dan Dolar AS menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai
tukar Perseroan dan Entitas Anak. Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas perubahan nilai tukar mata uang
asing. Dampak perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai
berikut:
Keterangan
Penguatan 1%
Pelemahan 1%

31 Desember 2019

12
(12)

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
373
(373)

Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, khususnya tingkat suku bunga, tetap tidak berubah dan
mengabaikan dampak atas perkiraan penjualan dan pembelian.
3.

Risiko Kredit

Eksposur maksimum Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit adalah senilai dengan jumlah tercatat dari
setiap aset keuangan. berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk meringankan risiko ini, ada
kebijakan untuk memastikan penjualan jasa/produk hanya dibuat kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan
terbukti mempunyai rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Ini merupakan kebijakan Perseroan dan Entitas
Anak dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian jasa/produk secara kredit harus melalui prosedur
verifikasi kredit. Untuk pendapatan, Perseroan dan Entitas Anak memberikan jangka waktu kredit dari faktur yang
diterbitkan. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan
piutang yang tidak tertagih. Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.
Keterangan
Belum jatuh tempo
Lewat jatuh tempo
1-30 hari
31-60 hari
61-150 hari
Lebih dari 150 hari
Total
Penyisihan penurunan nilai
Neto

31 Desember 2019
1.522.730
517.874
7.986
27.293
175.007
2.250.890
(160.932)
2.089.958

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
1.168.704
295.428
29.683
41.173
188.911
1.723.899
(152.056)
1.571.843

Risiko piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai untuk mengalami penurunan
nilai adalah kecil karena debitur memiliki rekam jejak yang baik dengan Perseroan dan Entitas Anak Tergantung
pada penilaian Perseroan dan Entitas Anak, penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tidak
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tertagih. Aset keuangan tidak lancar lainnya tertentu mengalami penurunan nilai yaitu terkait dengan efek
perubahan nilai waktu uang atas klaim deposito ke Bank Mega.
4.

Risiko Likuiditas

Perseroan dan Entitas Anak mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan
mengelola utang yang jatuh tempo dengan menjaga kas yang cukup dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah
fasilitas kredit berkomitmen yang cukup. Perseroan dan Entitas Anak secara reguler mengevaluasi proyeksi arus
kas dan terus menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk mengevaluasi kemungkinan mengejar inisiatif
penggalangan dana.
5.

Pengelolaan Modal

Tujuan Perseroan dan Entitas Anak dalam pengelolaan modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan
usaha Perseroan dan Entitas Anak guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada
pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal yang meliputi utang dan ekuitas untuk
mengurangi biaya modal. Secara periodik, Perseroan dan Entitas Anak melakukan penilaian utang untuk menilai
kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien
sehingga mengoptimalkan biaya utang. Perseroan dan Entitas Anak dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40
tahun 2007 tentang Perseroan dan Entitas Anak Terbatas untuk mengalokasikan dana cadangan yang tidak boleh
didistribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh. Persyaratan permodalan
eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Perseroan dan EPN dipersyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman bank.
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi. Strategi
Perseroan dan Entitas Anak adalah mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimal sebesar 3 kali dan
rasio pengembalian utang minimal sebesar 1,1 kali. Rasio utang terhadap ekuitas dihitung berdasarkan total
liabilitas dibandingkan dengan ekuitas neto. Rasio pengembalian utang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak,
bunga, penyusutan dan amortisasi dikurangi dividen terhadap pembayaran pokok dan bunga. Pembayaran pokok
dan bunga tidak termasuk pelunasan yang dipercepat.
10. INVESTASI BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU
LINGKUNGAN HIDUP
Perseroan menyadari bahwa aktivitas operasional yang dilakukan dapat memberikan dampak positif maupun
negatif bagi lingkungan hidup. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk memaksimalkan dampak positif dari
kegiatan operasional, serta meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan terhadap lingkungan. Komitmen ini
direalisasikan dengan melakukan pengelolaan lingkungan sebaik mungkin.
Upaya untuk mengimplementasikan pengelolaan lingkungan hidup ini dituangkan dalam kebijakan sebagai berikut:
1. Memastikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan regulasi, persyaratan pelanggan dan memenuhi standar
industri yang berlaku
2. Memitigasi risiko serta meminimalisasi dampak negatif dari aktivitas perusahaan dengan perbaikan
berkelanjutan
3. Melaksanakan pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala
4. Menggunakan teknologi dan sarana-prasarana yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan.
5. Menyiapkan emergency response dan Sumber daya manusia yang kompeten
Sebagai landasan dari penerapan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan Perseroan adalah UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL),
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
Bentuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan terkait Dampak terhadap Perusahaan, Pemegang Saham
dan Stakeholder Lainnya
Kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilalukan Perseroan di tahun 2019, berdampak positif terhadap
kelangsungan Perseroan. Dimana melalui pengelolaan yang tepat dan sesuai prosedur yang berlaku atas
operasional Perseroan, menghasilkan efisiensi biaya yang tentu saja berdampak positif terhadap kinerja keuangan
Perseroan. Di samping itu, pengelolaan lingkungan terkait kegiatan operasional juga berdampak positif terhadap
kelancaran proses kegiatan usaha Perseroan, dimana hampir tidak ada pengaduan yang signifikan dari
masyarakat sekitar dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dampak kegiatan usaha Perseroan yang
mencemari lingkungan.
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Sementara itu, proses identifikasi bahaya lingkungan sejak dini dan pemantauan atas dampak dan risiko
lingkungan yang secara berkala dilakukan Perseroan, berdampak positif terhadap keberlanjutan usaha Perseroan
yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat serta meningkatkan kepercayaan pemegang saham
terhadap Perseroan. Di mana hingga akhir tahun 2019, hampir tidak ada pengaduan terkait masalah atau
pencemaran lingkungan dari masyarakat sekitar atas setiap proses kegiatan usaha Perseroan yang berdampak
signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
Begitupun dengan pengelolaan limbah, yang dilakukan secara tepat dan berdasarkan kentetuan serta prosedur
yang berlaku, sejauh ini relatif aman dan tidak terdapat pengaduan dari masyarakat lingkungan sekitar terkait
pencemaran lingkungan. Hal ini tentu saja lebih memperkuat kepercayaan para pemegangan saham dalam
mendukung kinerja Perseroan ke depannya, guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Lingkungan Hidup
Perseroan menerapkan ISO 14001: 2015 dalam hal pengelolaan lingkungan. Standarisasi ini merupakan inisiatif
Perseroan untuk melakukan evaluasi dan memastikan bahwa pengelolaan lingkungan yang diterapkan telah
sesuai standar eksternal. Sertifikasi dari standar ini masih berlaku hingga dua tahun mendatang.
Selain itu, atas pencapaian pengelolaan lingkungan yang telah diterapkan, Perseroan meraih beberapa
penghargaan. Salah satunya adalah Mahakam Award untuk ke-8 kalinya
Biaya dan/atau Investasi Pengelolaan Aspek Lingkungan
Biaya pengelolaan lingkungan Perseroan mengikat pada biaya operasional.
11. PEMBATASAN PENGALIHAN DANA ENTITAS ANAK KEPADA PERSEROAN
Tidak ada pembatasan pengalihan dana Entitas Anak kepada Perseroan.
12. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL
Selama tahun 2019 Perseroan tidak mempunyai ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak lain
selain dalam rangka pendanaan barang modal yang diperlukan untuk investasi peralatan operasi. Perseroan
melakukan beberapa perjanjian perikatan pembiayaan terkait investasi barang modal dengan para kreditur: PT
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank UOB Indonesia,
Pinjaman Sindikasi Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
13. LIKUIDITAS PERSEROAN
Likuiditas dalam sebuah perusahaan menggambarkan kemampuan Perseroan dalam mengelola perputaran arus
kas dalam jangka pendek, terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk Perseroan yang utama
diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan, pinjaman bank, penerbitan surat efek bersifat utang, dan tambahan
modal disetor dari pemegang saham. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk melakukan
penambahan asset tetap, pembayaran kas kepada pemasok dan remunerasi pegawai, pembayaran beban
keuangan, dan pembayaran utang bank. Tidak ada sumber likuiditas yang material yang belum digunakan
Perseroan.
Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang memiliki nilai material selain dari kas, piutang usaha, dan
persediaan untuk likuiditas jangka pendek. Sumber likuiditas Perseroan secara eksternal adalah berasal dari
fasilitas pinjaman perbankan. Perseroan menjaga likuiditas jangka panjangnya melalui gearing ratio yaitu dengan
menjaga Debt/Equity Ratio Perseroan tidak lebih dari 300%.
Langkah yang dilakukan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan, jika modal kerja tidak mencukupi
adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Pinjaman dari bank
Penambahan modal dari pemegang saham utama
Pendanaan dari pasar modal

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen,
kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang
material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk
menjalankan kegiatan usahanya.

44

VI.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi.
Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha
Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganan yang sesuai, baik kinerja operasional maupun
keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko sebagai berikut:
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN
Risiko Persaingan Usaha
Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan diperoleh melalui suatu proses tender (bidding process) yang
kompetitif. Penentuan pemenang tender akan didasarkan pada faktor-faktor seperti spesifikasi dan kondisi
peralatan yang dimiliki, kualitas jasa, kompetensi dari sumber daya manusia (tenaga ahli), pengalaman kerja, track
record keselamatan (safety record), dan harga penawaran.
Dalam seluruh kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis yang
beroperasi di Indonesia baik perusahaan local maupun perusahaan multi nasional yang tentu saja dapat
mempengaruhi daya saing Perseroan.
Perseroan juga menghadapi persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan usaha di Anak Perusahaan dan
Perusahaan Asosiasi, khususnya di pengadaan pipa casing OCTG dimana terdapat banyak perusahaan yang juga
menawarkan jasa yang sama serta di bidang jasa telematika.
Kemampuan Perseroan dalam berkompetisi dan memenangkan persaingan akan sangat menentukan besarnya
pendapatan usaha dan laba Perseroan. Jika Perseroan kalah dalam suatu tender maka hal tersebut dapat
mempengaruhi pendapatan usaha dan arus kas Perseroan secara material.
Perseroan terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas baik dari sisi sumber daya manusia maupun peralatan
guna menghasilkan output jasa yang terbaik bagi seluruh klien dan pada akhirnya akan meminimalisir risiko
persaingan usaha Perseroan.
B. RISIKO USAHA
1.

Risiko Operasional
Risiko operasional dapat terjadi baik di kegiatan survey seismik, operasi pemboran, dan oilfield services.
Dalam survey seismik, risiko yang dapat terjadi adalah adanya gangguan sosial masyarakat di sekitar wilayah
operasi seperti demo dan tuntutan ganti rugi yang diluar batas normal yang dapat menghambat dan
menghentikan jalannya operasi. Disamping itu juga terdapat risiko dalam penyimpanan bahan peledak serta
risiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan di lapangan.
Dalam operasi pemboran, risiko yang dapat terjadi adalah risiko teknis di bawah permukaan seperti kerusakan
peralatan yang tidak dapat dihindarkan dan kehilangan peralatan di dalam lubang pemboran serta risiko di
permukaan berupa pencurian peralatan dan bahan kimia, kerusakan peralatan serta pencemaran lingkungan.
Dalam operasi eksplorasi dan produksi Migas risiko yang mungkin terjadi adalah kerusakan alat jika terjadi
semburan liar (blow out) dan pencemaran lingkungan. Apabila hal tersebut di atas terjadi, dapat
mengakibatkan terhambatnya kegiatan operasi serta adanya tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang merasa
dirugikan.
Untuk kegiatan yang dilakukan di lepas pantai, baik kegiatan survey seismik maupun pemboran (well
services), risiko operasional yang dapat terjadi adalah tenggelamnya atau terbaliknya kapal beserta peralatan
seismik (streamer) dan Rig yang dapat disebabkan oleh keadaan cuaca yang sangat buruk. Risiko lainnya
adalah potensi terjadinya pencemaran lingkungan akibat peristiwa tersebut. Kerugian yang diakibatkan oleh
rusaknya peralatan yang dimiliki Perseroan serta tuntutan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan tersebut
dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan untuk beberapa waktu tertentu,
meskipun kerugian ini telah dilindungi oleh asuransi.
Timbulnya kejadian-kejadian tersebut diatas dapat memberikan dampak negative secara langsung dan
material terhadap kegiatan usaha Perseroan, seperti terlambatnya penyelesaian pekerjaan dan penurunan
kualitas jasa yang ditawarkan oleh Perseroan yang mengakibatkan penurunan pendapatan usaha dan
peningkatan biaya operasi yang lebih besar sehingga menurunkan marjin dan pencapaian target laba
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Perseroan.
Perseroan senantiasa berkomitmen dalam memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dikenal
dengan slogan PUT 5M, yaitu dengan menjadikan HSE sebagai 1) Prioritas utama setiap melakukan kegiatan,
2) Ukuran untuk menilai kualitas pekerjaan dan pekerja, dan 3) Tanggung jawab manajemen dan seluruh
pekerja.
Selain itu Perseroan senantiasa menerapkan standar QHSSE (Quality, Health, Safety, Security &
Environment) yang tinggi dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan kegiatan operasional guna
memenuhi peraturan perundangan, persyaratan pelanggan dan standar industri yang berlaku dan
meminimalisir risiko operasional.
2.

Risiko Pemutusan Kontrak
Kegiatan usaha Perseroan dilakukan berdasarkan kontrak yang diperoleh Perseroan baik kontrak jangka
waktu pendek maupun jangka panjang. Pemutusan kontrak umumnya akan terjadi jika Perseroan melakukan
kesalahan dalam kontrak yang telah disepakati (underperform) dan dilakukan setelah dilakukan dua kali
peringatan tertulis atas kinerja yang diberikan oleh Perseroan.
Berdasarkan pengalaman, risiko pemutusan kontrak ini memang hampir tidak pernah terjadi. Namun apabila
pemutusan kontrak terjadi, terutama jika nilai kontrak cukup signifikan dan berjangka panjang, maka akan
berakibat buruk dan memberikan dampak yang besar terhadap kinerja keuangan Perseroan dan proyeksi
pendapatan Perseroan, terlebih jika Perseroan tidak dapat segera mencari kontrak pengganti.
Sejalan dengan itu Perseroan senantiasa melakukan komunikasi intensif secara berkala dengan klien-klien
utama dalam hal terjadi perubahan dinamika industri, sehingga risiko pemutusan kontrak suatu pekerjaan
dapat diminimalisir.

3.

Risiko Perkembangan Teknologi
Kemampuan Perseroan untuk bersaing dalam bidang usaha layanan jasa Migas bergantung pada
kemampuan menyediakan kualitas jasa yang unggul dan bersaing. Khusus untuk kegiatan seismik dan usaha
yang berkaitan dengan telematika, perubahan teknologi di masa mendatang dapat menyebabkan Perseroan
harus terus-menerus menginvestasikan sejumlah dana untuk pengembangan bidang usahanya, lewat
investasi peralatan baru untuk meningkatkan daya saing.
Apabila Perseroan tidak mampu untuk mengadaptasi perkembangan teknologi di masa depan, maka kualitas
layanan jasa Perseroan akan mengalami penurunan yang pada akhirnya akan menurunkan prospek usaha,
pendapatan usaha Perseroan dan pencapaian target laba Perseroan.
Sejak 2018 lalu, Perseroan telah memulai inisiatif bisnis digital maupun pengembangan servis yang ada
dengan value preposition digital. Selain itu Perseroan membentuk sebuah ekosistem start up yaitu AGNI yang
bertugas melakukan pengembangan teknologi maupun penjajakan ide-ide baru di lingkungan Perseroan.

4.

Risiko Eksplorasi dan Produksi
Aktivitas eksplorasi dan produksi yang dilakukan oleh Perseroan, walaupun hanya merupakan aktivitas
pengembangan lapangan, tetap memiliki risiko karena terdapat kemungkinan tidak tercapainya tingkat
produksi minyak dalam jumlah yang ekonomis. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan berpengaruh pada
besarnya laba yang diharapkan oleh Perseroan.
Visi Elnusa sebagai Reputable Energy Services Company by Providing Total Solution diharapkan menjadi
solusi atas kebutuhan klien sehingga Elnusa tidak sekedar hanya memberikan jasa, namun turut memberi
sumbangsih ide maupun solusi kepada klien sehingga risiko tidak tercapainya tingkat produksi menjadi lebih
minimal.

5.

Risiko sebagai Induk Perusahaan
Sebagai induk perusahaan yang melakukan investasi pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi,
Perseroan mempunyai ketergantungan laporan keuangan terhadap kinerja Anak Perusahaan dan
Perusahaan Asosiasi. Risiko tersebut terutama menyangkut besaran laba bersih Perseroan yang juga cukup
banyak didukung dari dividen Anak Perusahaan dan bagian atas laba bersih Perusahaan Asosiasi Dengan
demikian apabila kegiatan dan kinerja keuangan Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi menurun, hal
tersebut kurang memberikan dampak pada pendapatan usaha Perseroan, namun akan berdampak yang
cukup besar pada kinerja laba bersih Perseroan.
Elnusa holding senantiasa menerapkan strategic direction yang terukur kepada Anak Perusahaan dan juga
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menempatkan perwakilan manajemen induk sebagai komisaris maupun pengurus Anak Perusahaan agar
kinerja seluruh Anak Perusahaan termonitor dengan baik dan sejalan dengan arahan Induk.
6.

Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi Perseroan
Untuk mempertahankan dan memperluas peluang usahanya, Perseroan melakukan investasi baik dalam
bentuk pembelian alat kerja di bidang jasa minyak dan gas bumi, maupun investasi dengan mendirikan
perusahaan baru atau kerjasama operasi dengan pihak ketiga.
Selain memerlukan pendanaan yang signifikan, investasi di bidang jasa minyak dan gas bumi juga dihadapkan
pada ketidakpastian pasar, meliputi ketidakpastian apakah suatu prospek proyek yang telah diproyeksikan
dalam feasibility study benar-benar akan direalisasikan oleh client; tidak adanya jaminan setiap tender untuk
proyek yang telah diproyeksikan akan berhasil dimenangkan oleh Perseroan; tidak adanya jaminan ketepatan
waktu eksekusi proyek, proses pengurusan perijinan, penanganan gangguan sosial dan sebagainya.
Untuk memitigasi risiko ini beberapa tindakan yang telah dan akan terus dilakukan dan ditingkatkan misalnya:
pemilihan obyek investasi secara lebih selektif, menjalankan prosedur proses persetujuan investasi secara
cermat dan berjenjang, serta menerapkan mekanisme project financing dan komposisi pendanaan investasi
dari pinjaman yang lebih besar untuk mensecure cash management.

7.

Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Industri
Perseroan
Dalam menjalankan usaha di bidang jasa migas dan energi, Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan
Asosiasi memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga, guna saling melengkapi kebutuhan akan sumberdaya
pendanaan, teknologi, manusia, dan faktor-faktor produksi lainnya.
Perikatan hukum antara Perseroan dengan pihak partner diformalkan dalam bentuk perjanjian kerjasama,
untuk melindungi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian. Namun tidak jarang dalam pelaksanaan
perjanjian tersebut terdapat kondisi yang mengarah pada terjadinya legal dispute dan pada akhirnya sengketa
hukum.
Untuk memitigasi risiko ini, beberapa tindakan yang dilaksanakan meliputi: memperjelas skema kerjasama
melalui diskusi intensif dengan pihak partner, melibatkan fungsi-fungsi internal Perseroan pada saat
membahas skema kerjasama termasuk melibatkan bagian Legal and Compliance Perseroan pada proses
contract/agreement draftting, atau konsultan hukum eksternal jika diperlukan.

8.

Risiko Kelangkaan Sumber Daya
Bidang usaha utama Perseroan adalah jasa minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu sumberdaya
tidak terbarukan, sehingga ke depan keberadaannya akan semakin berkurang, seiring dengan pertumbuhan
konsumsi. Kelangkaan sumberdaya juga meliputi ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki
pengalaman, kompetensi dan kualifikasi sesuai requirement client, dan sumber daya teknologi yang tepatguna
sesuai kebutuhan.
Untuk memitigasi risiko ini, beberapa tindakan yang telah dilakukan Perseroan adalah melakukan diversifikasi
usaha di bidang trading dan usaha jasa di luar minyak dan gas bumi, mengadakan program Management
Trainee untuk menjaga proses regenerasi berkelanjutan dan juga kemitraan jangka panjang (strategic
partnership) dengan pihak partner pemilik teknologi.

C. RISIKO UMUM
1.

Risiko Ekonomi, Politik, dan Keamanan
Perseroan merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara
Republik Indonesia dimana sebagian besar kekayaan dan pendapatannya berlokasi di dan diperoleh dari
Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah, kondisi perekonomian,
politik, dan keamanan di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan Pemerintah dan kondisi perekonomian
Indonesia dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan, terutama
pendapatan usaha dan arus kas Perseroan.
Perseroan sebagai bagian dari Anak Perusahaan BUMN yaitu Pertamina senantiasa melakukan kordinasi
dengan induk Pertamina maupun instansi Pemerintah lain guna mendapatkan informasi maupun rencana
perubahan kebijakan yang sejalan di lingkup nasional maupun industri.
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2.

Risiko Peraturan Pemerintah
Industri Migas merupakan industri yang strategis, sehingga kegiatan eksplorasi, produksi dan distribusi Migas
diawasi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengendalikan
aktivitas yang berhubungan dengan Migas. Setiap perubahan peraturan Pemerintah yang terjadi dapat
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
Perubahan dalam Pemerintahan memiliki kecenderungan dalam perubahan kebijakan-kebijakan Pemerintah
baik secara makro maupun mikro. Kondisi gejolak politik, ekonomi, dan sosial beberapa waktu yang lalu,
terbukti menghasilkan kondisi ketidakpastian dalam penyusunan peraturan Pemerintah di sektor Migas.
Sejalan dengan era perdagangan bebas, tidak ada jaminan bahwa peraturan Pemerintah akan selalu
mendukung kegiatan usaha Perseroan. Perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi
secara material terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.
Perseroan senantiasa melakukan pengkinian maupun sosialisasi terhadap kebijakan dan peraturan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku sehingga pengaruh perubahan kebijakan dan
perundang-undangan terhadap kinerja Perseroan dapat termitigasi dengan baik.

3.

Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
Sebagian besar dari pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan pada segmen jasa hulu Migas dan
penunjang hulu Migas adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar
Dolar Amerika Serikat dengan Rupiah dapat memiliki dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam
menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pengeluaran dalam mata uang asing diantaranya
berkaitan dengan pembelian peralatan dan pelunasan pinjaman. Fluktuasi nilai tukar dapat memiliki dampak
negatif terhadap Perseroan yang mampu mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan
pembayaran dan pelunasan pinjaman yang mana akan mempengaruhi secara material terhadap kinerja
keuangan Perseroan.
Untuk memitigasi risiko ini Perusahaan melakukan monitoring dan memaintain Net Open Position baik positif
maupun negative seminimal mungkin Perseroan juga menjalankan switching pinjaman USD ke IDR saat IDR
menguat, dan menjalankan optimalisasi penggunaan mekanisme JISDOR untuk penerimaan kas dari klien.
Selain itu Perseroan juga menerapkan instrument lindung nilai guna menjaga fluktuasi nilai tukar mata uang
asing.

4.

Risiko Peningkatan Suku Bunga
Perubahan pada kebijakan nilai tukar uang pada saat ini dan kondisi perekonomian global dan Indonesia serta
kebijakan pemerintah atas penetapan tingkat suku bunga akan mempengaruhi suku bunga perbankan
nasional.
Investasi pada peralatan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan sebagian dibiayai lewat pinjaman,
terutama pinjaman bank. Jika terjadi peningkatan suku bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan,
hal ini akan mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas Perseroan.
Untuk memitigasi risiko ini Perusahaan melakukan kombinasi pinjaman dalam mata uang IDR maupun USD
dan memperbanyak rekanan kreditur Bank Dalam Negeri maupun Bank Asing yang memenuhi syarat dengan
tujuan memperoleh blended interest rate terbaik. Selain itu, Perseroan juga menerapkan instrument lindung
nilai suku bunga seperti interest rate swap dan juga akan menerapkan instrument fixed interest rate jangka
panjang seperti Sukuk.

5.

Risiko Pencemaran Lingkungan
Pemerintah terus mengupayakan penerapan kebijaksanaan dan peraturan mengenai aspek lingkungan hidup.
Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi semua ketentuan dan peraturan Pemerintah mengenai
lingkungan hidup pada semua fasilitas produksinya guna meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan
hidup. Pembuangan sisa minyak dan gas serta limbah hasil aktivitas usaha lainnya dapat mengakibatkan
pencemaran udara, tanah, dan air yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, dan pihak ketiga
dimana Perseroan harus mengganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.
Perseroan berupaya sebaik mungkin melakukan pengelolaan lingkungan melalui berbagai kebijakan maupun
program-program yang dilaksanakan diantaranya: 1) Pembaruan Dokumen Pengelolaan Lingkungan, 2.)
Pemanfaatan Material/Chemical secara Efektif, 3) Pemanfaatan Sumber Energi, 4) Pengukuran Kualitas
Lingkungan Kerja, 5) Pengelolaan Limbah dan 6) Kampanye Kesadaran Lingkungan.
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6.

Risiko Bencana Alam
Selain berkaitan dengan sumber daya alam khususnya Migas, sebagian besar kegiatan usaha Perseroan
berlokasi di wilayah Indonesia, dimana terdapat sebagian wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti
gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa
lainnya.
Bencana alam yang terjadi di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha di
Indonesia pada umumnya, dan tidak ada jaminan bahwa bencana alam yang mungkin terjadi pada masa yang
akan datang tidak akan berdampak negatif terhadap Perseroan dan mengakibatkan gangguan pada kegiatan
usaha Perseroan seperti kerusakan terhadap peralatan Perseroan yang akan mempengaruhi kelangsungan
usaha Perseroan.
Perseroan memiliki Emergency Response Team yang bersiap-siaga pada berbagai keadaan darurat. Atas
bencana alam yang terjadi di Indonesia, Perseroan langsung mengaktifkan tim ini untuk melakukan berbagai
tanggung jawab maupun kepedulian sosial baik pascabencana, maupun saat pemulihan.

7.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
Dalam menjalankan usaha di bidang jasa minyak dan gas bumi, Perseroan, anak perusahaan dan perusahaan
asosiasi memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga, guna saling melengkapi kebutuhan akan sumberdaya
pendanaan, teknologi, manusia, dan faktor-faktor produksi lainnya.
Perikatan hukum antara Perseroan dengan pihak partner diformalkan dalam bentuk perjanjian kerjasama,
untuk melindungi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian. Namun tidak jarang dalam pelaksanaan
perjanjian tersebut terdapat kondisi yang mengarah pada terjadinya legal dispute dan pada akhirnya sengketa
hukum.
Untuk memitigasi risiko ini, beberapa tindakan yang dilaksanakan meliputi: memperjelas skema kerjasama
melalui diskusi intensif dengan pihak partner, melibatkan fungsi-fungsi internal Perseroan pada saat
membahas skema kerjasama, melibatkan bagian Legal and Compliance pada proses contract/agreement
draftting, dan bantuan pihak ketiga atau konsultan hukum eksternal jika diperlukan.

8.

Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
Sejalan dengan strategi Perseroan untuk merambah bisnis ke mancanegara, maka eksposur risiko terkait
dengan aturan perdagangan dan bisnis internasional juga meningkat. Beberapa aspek legal dan compliance
internasional yang telah mendapat pertimbangan manajemen antara lain: tingkat country risk dari negara
tujuan pengembangan usaha, letak geografis, aturan perpajakan serta keberadaan tax treaty agreement
negara tersebut dengan Indonesia, pengawasan oleh OFAC (Office for Foreign Asset Control) atas lalu lintas
transaksi keuangan negara tersebut.
Untuk memitigasi risiko ini, beberapa tindakan yang telah dijalankan Perseroan adalah memilih secara selektif
negara tujuan pengembangan usaha, mengupdate informasi mengenai status country risk negara tujuan
usaha, menghitung secara cermat efek perpajakan dan aspek financial lainnya.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN SUKUK
Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk adalah:
1.

Risiko tidak likuidnya Sukuk yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena
tujuan pembelian Sukuk sebagai investasi jangka panjang.

2.

Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan imbalan
Sukuk, serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk
memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari
memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

E.

UPAYA YANG DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MENGHADAPI RISIKO YANG ADA

Upaya yang dilakukan Perseroan untuk menghadapi risiko yang ada secara spesifik sudah dijabarkan dalam
penjelasan masing-masing faktor risiko diatas.
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA YANG DIHADAPI
PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM
PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

49

VII.

KEJADIAN PENTING
INDEPENDEN

SETELAH

TANGGAL

LAPORAN

AUDITOR

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai
dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah
tanggal laporan auditor independen tertanggal 15 Mei 2020 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut,
yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI,
yang ditandatangani oleh Sinarta yang dalam laporannya tanggal 15 Mei 2020 menyatakan opini wajar tanpa
modifikasian dengan paragraf hal lainnya, kecuali bahwa:
1.

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal
31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, yang disusun oleh
Manajemen Perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata
uang Rupiah, yang laporan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di www.elnusa.co.id.
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
IAPI atau review berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang
Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret
2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, dan oleh karena itu KAP
Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk asurans lainnya atas
laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2020 dan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019.
Informasi mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 31
Maret 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan dan Entitas
Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 telah disajikan dalam Bab IV.
Ikhtisar Data Keuangan Penting.

2.

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal
30 Juni 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, yang disusun oleh
Manajemen Perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata
uang Rupiah, yang laporan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di www.elnusa.co.id.
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
IAPI atau review berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang
Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 30 Juni
2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, dan oleh karena itu KAP
Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk asurans lainnya atas
laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019.

3.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat di
hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui diantaranya
sebagai berikut:
a.

b.

Memberhentikan dengan hormat Elizar Parlindungan Hasibuan selaku Direktur Utama Perseroan,
Raden Mas Happy Paringhadi Joko Sulistiono selaku Direktur Sumber Daya Manusia & Umum
Perseroan, Narendra Widjajanto selaku Komisaris Utama Perseroan dan Eman Salman Arief selaku
Komisaris Perseroan; dan
Mengangkat Ali Mundakir sebagai Direktur Utama Perseroan, Tenny Elfrida sebagai Direktur Sumber
Daya Manusia & Umum Perseroan, dan Agus Prabowo sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Akta tersebut di atas telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0294370 tanggal 17
Juli 2020.
4.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dimana pemegang saham Perseroan menyetujui diantaranya sebagai berikut:
a.

Menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp356.474.000.00 sebagai berikut:
1.
2.
3.

Sebesar Rp10.742.000.000,- atau sekitar 3,01% dari laba bersih Perseroan sebagai cadangan
umum;
Sebesar Rp89.119.000.000,- atau sekitar 25,00% dari laba bersih Perseroan sebagai dividen;
Sebesar Rp256.613.000.000,- atau sekitar 71,99% dari laba bersih Perseroan sebagai saldo laba;
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4.

b.

Besarnya dividen yang menjadi hak pemegang saham wajib disetorkan kepada pemegang saham;
dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham.

Perubahan susunan Direksi dan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 8 Juli 2020 tersebut di atas.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut masih
dalam proses diaktakan oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
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VIII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
PT Elnusa Tbk. (“Perseroan”) didirikan dengan nama “PT Electronika Nusantara” sebagaimana termaktub dalam
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Electronika Nusantara No. 18 tanggal 25 Januari 1969 juncto Akta
Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 13 Februari 1969, yang keduanya dibuat di hadapan Tan Thong Kie,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusannya No. J.A.5/18/24 tanggal 19 Februari 1969, dan telah didaftarkan dalam Buku Register di
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 485 tanggal 22 Februari 1969 serta telah diumumkan dalam
Tambahan No. 35, Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 2 Mei 1969 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir
yang telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK No. 32/2014 juncto POJK No. 10/2017 dan (iii)
POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan
Anggaran Dasar PT Elnusa Tbk. No. 101 tanggal 29 April 2015, di buat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU0935962.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No.
AHU-AH.01.03-0935264 tanggal 28 Mei 2015 serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-3510101.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2018 (”Akta No. 101/2015”) juncto Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa Tbk. No. 31 tanggal 11 April 2019, di buat di hadapan
Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan
Surat Keputusannya No. AHU-0022730.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0067954.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 (“Akta No. 31/2019”).
Entitas induk Perusahaan dari Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) dan entitas induk terakhirnya adalah
Pemerintah Republik Indonesia.
Saat ini, Perseroan memiliki tujuh Entitas Anak langsung dan satu Entitas Anak tidak langsung, yaitu:
Kepemilikan langsung:
Nama Lengkap

Mulai Beroperasi
Komersial

Persentase
Kepemilikan Perseroan
(%)

Sumbangsih Kepada
Pendapatan
Perseroan (%)

1983

99,98%

0,97%

PT Elnusa Fabrikasi
Konstruksi
PT Elnusa Geosains
Indonesia
PT Elnusa Oilfield Services
PT Elnusa Trans Samudera
PT Elnusa Petrofin
PT Patra Nusa Data
PT Sigma Cipta Utama

99,99%

2014
1996
1998
1980

99,99%
99,58%
99,93%
99,99%
99,98%

0,00%
0,00%
0,50%
49,15%
0,52%
1,07%

Kepemilikan melalui EFK (dahulu EPR):
Nama Lengkap
PT Elnusa Daya Kreatif

Mulai Beroperasi
Komersial
-
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Persentase
Kepemilikan Perseroan
(%)
99,98%

Sumbangsih Kepada
Pendapatan
Perseroan (%)
0,00%

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Pendirian
Pada saat pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham
Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal
Ditempatkan
dan
Disetor Penuh
1. Perusahaan Negara
Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi Nasional (PN
Pertamina)
2. Afifi Nasution
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp250.000,- per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
400
100.000.000

Persentase
(%)

199

49.750.000

99,500

1
200

250.000
50.000.000

0,500
100,000

200

50.000.000

-

Tahun 2008 - Tahun 2020
Sejak Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2008 sampai dengan pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur
permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa Tbk. No. 116 tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Sutjipto S.H.,
Notaris di Jakarta junctis Akta No. 101/2015 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 Juni 2020, yang
diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Pemegang Saham dengan
kepemilikan >5%:
1. PT Pertamina (Persero)
2. Dana Pensiun Pertamina
Pemegang Saham dengan
kepemilikan <5%
1. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
22.500.000.000
2.250.000.000.000

Persentase
(%)

3.000.000.000
1.087.407.500

300.000.000.000
108.740.750.000

41,104
14,889

3.211.092.500

321.109.250.000

43,997

7.298.500.000

729.850.000.000

100,000

15.201.500.000

1.520.150.000.000

-

Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir Perseroan pada saat Prospektus
ini diterbitkan.
Struktur permodalan tidak mengalami perubahan hingga diterbitkannya Prospektus ini.
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C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
Struktur organisasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

D. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan
usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:
No.
1

2

Izin
Tanggal Penerbitan
Masa Berlaku
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagangan
10 Februari 2017
SIUP ini berlaku selama
(SIUP)
Besar
No.
Perseroan
masih
92/24.1PB.1/31.74/menjalankan
kegiatan
1.824.27/e/2017 yang diterbitkan
usahanya sesuai izin ini
oleh Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Jasa Konstruksi
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
28 Maret 2019
2 Oktober 2021
Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana
Konstruksi
(Kontraktor)
No.
080/C.31.1/31.74/2/002132/1.785.56/2019 yang diterbitkan oleh
Plh.
Kepala Unit
Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Selatan

3

Sertifikat Badan Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi Terintegrasi
dengan Nomor Registrasi: 5-317111-024-1-09-002132
yang
diterbitkan oleh Asosiasi Kontraktor
Terintegrasi Indonesia (AKTI)

6 April 2018

5 April 2021

4

Sertifikat Badan Usaha Jasa
Konstruksi Terintegrasi dengan
Nomor Registrasi: 5-3171-11-0031-09-002132 yang diterbitkan oleh
Gabungan Perusahaan Nasional
Rancang-Bangun
Indonesia
(GAPENRI)

31 Maret 2020

30 Maret 2023
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No.
5

Izin
Sertifikat Badan Usaha Jasa
Pelaksana
Konstruksi
dengan
Nomor Registrasi: 0-3171-07-0021-09-002132 yang diterbitkan oleh
Gabungan Pelaksana Konstruksi
Nasional Indonesia (GAPENSI)

Tanggal Penerbitan
3 Oktober 2018

Masa Berlaku
2 Oktober 2021

6

Sertifikat Badan Usaha Jasa
Pelaksana
Konstruksi
dengan
Nomor Registrasi: 0-3171-08-0021-09-002132 yang diterbitkan oleh
Gabungan Pelaksana Konstruksi
Nasional Indonesia (GAPENSI)

9 Januari 2019

8 Januari 2022

7

Sertifikat
Kompetensi
dan
Kualifikasi
Perusahaan
Jasa
Pemborongan Non-Konstruksi No.
190930-000044 yang diterbitkan
oleh Badan Sertifikasi Asosiasi
Perusahaan Pemboran Minyak,
Gas, dan Panas Bumi Indonesia
(APMI)

30 September 2019

29 September 2021

8

9

10

11

12

13

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Surat
Kemampuan
Usaha
22 Januari 2020
Surat Kemampuan Usaha
Penunjang
Migas
No.
Penunjang
(SKUP)
ini
0157/19.07/DMB/2020
yang
berlaku selama Perseroan
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
masih menjalankan kegiatan
Minyak
dan
Gas
Bumi
usahanya sesuai izin ini
Kementerian Energi Dan Sumber
Daya Mineral
Surat Izin Usaha Jasa Survey No.
116.
GGS-SIUJS.1016
yang
diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha
dan Pelaku Distribusi atas nama
Menteri Perdagangan

25 Oktober 2016

11 November 2020

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Lingkungan Hidup
Keputusan
Kepala
Badan
20 April 2016
5 (lima) tahun terhitung
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sejak tanggal ditetapkan
Provinsi DKI Jakarta No. 37/7.8/31/1.774.15/2016
tentang
Izin
Pembuangan Air Limbah (IPAL)
Surat Komisi Penilai AMDAL No.
63/Andal/-1.774.151
perihal
Rekomendasi ANDAL, RKL/RPL
Pengembangan Gedung Kantor
Graha Elnusa PT Elnusa yang
ditandatangani oleh Kepala BPLHD
Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua
Komisi Amdal Provinsi DKI Jakarta

30 Desember 2008

Surat ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Bangunan
Keputusan Gubernur Provinsi DKI
26 Maret 1997
Keputusan ini berlaku pada
Jakarta
No.
01939/IMB/1997
tanggal ditetapkan
tanggal 26 Maret 1997 tentang Izin
Mendirikan Bangunan
Keputusan
Kepala
Dinas
Pengawasan
dan
Penertiban
Bangunan Provinsi DKI Jakarta No.
13164/IMB/2010
tentang
Izin
Mendirikan Bangunan

15 November 2010
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Keputusan ini berlaku pada
tanggal ditetapkan

No.
14

15

Izin
Tanggal Penerbitan
Masa Berlaku
Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kebijakan Mutu, Keselamatan,
Mei 2019
Kebijakan ini berlaku pada
Kesehatan Kerja, Keamanan, dan
tanggal ditetapkan
Lingkungan yang disahkan oleh
Direktur Perseroan
Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Ketenagakerjaan
Keputusan
Direktur
Jenderal
19 September 2019
18 September 2021
Pembinaan Hubungan Industrial
Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
No. 1397/PHIJSK-PK/PP/IX/2019
tentang Pengesahan Peraturan
Perusahaan PT Elnusa Tbk yang
dikeluarkan
oleh
Direktur
Persyaratan Kerja atas nama
Direktur
Jenderal
Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja

16

Perseroan telah terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang No. 24 Tahun
2011
tentang
Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial
sebagaimana dibuktikan dengan
Sertifikat Kepesertaan Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja
No.
1000000005952

25 April 2011

Selama
Perseroan
melakukan kegiatan usaha

17

Perseroan telah terdaftar sebagai
perserta BPJS Kesehatan Badan
Usaha sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang No. 24
Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial
sebagaimana dibuktikan dengan
Sertifikat BPJS Kesehatan No.
00000677

20 Oktober 2015

Selama
Perseroan
melakukan kegiatan usaha

18

Wajib
Lapor
Ketenagakerjaan
dengan
Nomor
Pelaporan:
12560.20200330.0006

30 Maret 2020

30 Maret 2021

19

Keputusan
Direktur
Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja Dan Perluasan Kesempatan
Kerja
No.
Kep.
04711/PPTK/PTA/2020
tentang
Pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing Pada PT
Elnusa Tbk

5 Februari 2020

30 Juni 2020

20

Keputusan
Direktur
Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja
No.
KEP.
037742/PPTK/PTA/Notif/2020
tentang Notifikasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing

28 Mei 2020

4 (empat) bulan sejak
tanggal masuk

21

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Nomor Induk Berusaha (NIB) No.
16 Oktober 2018
Selama
Perseroan
8120317071369 yang diterbitkan
melakukan kegiatan usaha
oleh
Pemerintah
Republik
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No.

Izin
Indonesia
melalui
Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Online Single
Submission)

Tanggal Penerbitan

Masa Berlaku

22

Izin Komersial/Operasional yang
diterbitkan
oleh
Pemerintah
Republik
Indonesia
melalui
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission)

16 Oktober 2018

Selama
Perseroan
melakukan kegiatan usaha

23

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional Perseroan Lainnya
Surat
Keterangan
No.
22 Februari 2017
22 Februari 2022
104/27.1BU.1/31.74.04.1003/071.562/e/2017
tentang
Keterangan Domisili Perusahaan
atas nama PT Elnusa Tbk, yang
diterbitkan oleh Kepala Unit
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kelurahan Cilandak Timur

24

Keputusan
Kepala
Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu No.
1664/26.1A.I/31/-1.751.2/2016
tentang
Izin
Tempat
Usaha
Berdasarkan
Undang-undang
Gangguan, yang diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Terpadu Satu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

26 Oktober 2016

Izin ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan

25

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
No. 01.000.050.3-051.000 yang
diterbitkan oleh kantor Pelayanan
Pajak Badan Usaha Milik Negara,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Departemen Keuangan Republik
Indonesia

5 November 1982

Selama
Perseroan
melakukan kegiatan usaha

26

Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena
Pajak
No.
PEM00026/WPJ.19/KP.0303/2008 yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Badan Usaha Milik Negara,
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak
Besar, Direktorat Jenderal Pajak,
Departemen Keuangan Republik
Indonesia

24 Maret 2009

Selama
Perseroan
melakukan kegiatan usaha

27

Surat Keterangan Terdaftar No.
PEM-00109/WPJ.19/KP.0303/2007
yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik
Negara, Kantor Wilayah DJP Wajib
Pajak Besar, Direktorat Jenderal
Pajak, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

24 Maret 2009

Selama
Perseroan
melakukan kegiatan usaha

28

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
No. 01.000.050.3-313.001, yang
diterbitkan oleh kantor Pelayanan
Pajak
Pratama
Prabumulih,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Departemen Keuangan Republik
Indonesia

-

Selama
Perseroan
melakukan kegiatan usaha
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No.

Izin

Tanggal Penerbitan

Masa Berlaku

29

Surat Keterangan Terdaftar No. S6622KT/WPJ.03/KP.1103/2017
yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama
Prabumulih, Kantor Wilayah DJP
Sumsel dan Kepulauan Babel,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

13 Juli 2017

Selama
Perseroan
melakukan kegiatan usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan
kegiatan usaha Perusahaan Anak, antara lain sebagai berikut:
EFK
No.
1

2

Izin
Tanggal Penerbitan
Masa Berlaku
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Usaha Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6 Oktober 2016
SIUP
ini
berlaku
Besar
No.
00050.BPMPTSPselama EFK masih
BTM/PB/X/2016, yang diterbitkan oleh
menjalankan kegiatan
Kepala Badan Penanaman Modal Dan
usahanya sesuai izin ini
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Batam
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Jasa Konstruksi
Sertifikat
Badan
Usaha
Jasa
29 Maret 2019
28 Maret 2022
Pelaksana Konstruksi dengan Nomor
Registrasi:
0-2071-07-156-1-31352076
yang
diterbitkan
oleh
Asosiasi Rekanan
Konstruksi
Indonesia (ARKINDO)

3

Sertifikat
Badan
Usaha
Jasa
Pelaksana Konstruksi dengan Nomor
Registrasi:
0-2071-08-156-1-31352076
yang
diterbitkan
oleh
Asosiasi Rekanan
Konstruksi
Indonesia (ARKINDO)

29 Maret 2019

28 Maret 2022

4

Sertifikat
Badan
Usaha
Jasa
Pelaksana Konstruksi Terintegrasi
dengan Nomor Registrasi: 5-2071-11024-1-31-352076 yang diterbitkan oleh
Asosiasi Kontraktor
Terintegrasi
Indonesia (AKTI)

5 Agustus 2019

4 Agustus 2022

5

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri dengan
nomor
tanda
sah
yaitu
303/ILMATE/TKDN/4/2019
yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Industri
Logam,
Mesin,
Alat
Transportasi,
dan
Elektronika,
Kementerian Perindustrian

8 April 2019

Berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan

6

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri dengan
nomor
tanda
sah
yaitu
314/ILMATE/TKDN/4/2019
yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Industri
Logam,
Mesin,
Alat
Transportasi,
dan
Elektronika,
Kementerian Perindustrian

11 April 2019

Berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan
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No.

Izin

Tanggal Penerbitan

Masa Berlaku

7

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri dengan
nomor
tanda
sah
yaitu
484/ILMATE/TKDN/7/2018
yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Industri
Logam,
Mesin,
Alat
Transportasi,
dan
Elektronika,
Kementerian Perindustrian

13 Juli 2018

Berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan

8

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri dengan
nomor tanda sah yaitu 296/SJIND.8/TKDN/8/2019 yang diterbitkan
oleh Kepala Pusat Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kementerian Perindustrian

16 Agustus 2019

Berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan

9

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri dengan
nomor
tanda
sah
yaitu
108/ILMATE/TKDN/4/2017
yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Industri
Logam,
Mesin,
Alat
Transportasi,
dan
Elektronika,
Kementerian Perindustrian

13 April 2017

Berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan

10

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri dengan
nomor
tanda
sah
yaitu
604/ILMATE/TKDN/10/2018
yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Industri
Logam,
Mesin,
Alat
Transportasi,
dan
Elektronika,
Kementerian Perindustrian

9 Oktober 2018

Berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan

11

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri dengan
nomor tanda sah yaitu 295/SJIND.8/TKDN/8/2019 yang diterbitkan
oleh Kepala Pusat Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kementerian Perindustrian

16 Agustus 2019

Berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan

12

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri dengan
nomor
tanda
sah
yaitu
111/ILMATE/TKDN/2/2019
yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Industri
Logam,
Mesin,
Alat

15 Februari 2019

Berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan

Catatan:
EFK
berkomitmen
untuk
melakukan
perpanjangan
masa
berlaku Tanda Sah
Capaian
Tingkat
Komponen
Dalam
Negeri jenis produk:
Single
Pump
Cementing
Unit
selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah
situasi pendemi akibat
dari COVID-19 berakhir
dan kembali kondusif
sebagaimana didukung
dengan
Surat
Pernyataan
No.
011/DIR/EFK/V/2020
tanggal 15 Mei 2020.
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No.

Izin
Transportasi,
dan
Elektronika,
Kementerian Perindustrian

Tanggal Penerbitan

Masa Berlaku

13

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri dengan
nomor
tanda
sah
yaitu
313/ILMATE/TKDN/4/2018
yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Industri
Logam,
Mesin,
Alat
Transportasi,
dan
Elektronika,
Kementerian Perindustrian

24 April 2018

Berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan

14

15

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Surat Kemampuan Usaha Penunjang
28 Agustus 2019
Surat
Kemampuan
Migas No. 2501/19.07/DMB/2019 yang
Usaha
Penunjang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
(SKUP) ini berlaku
Minyak dan Gas Bumi - Kementerian
selama EFK masih
Energi Dan Sumber Daya Mineral
menjalankan kegiatan
usahanya sesuai izin ini
Certificate of Authorithy to Use Official
31 Maret 2018
31 Maret 2021
API Monogram Number: 5CT-1672
yang diterbitkan oleh American
Petroleum Institute (API)

16

Certificate of Registration Number:
2389 diterbitkan oleh American
Petroleum Institute Quality Registrar
(APIQR)

2 April 2018

31 Maret 2021

17

Certificate of Registration Number: Q12290 diterbitkan oleh American
Petroleum Institute (API)

2 April 2018

31 Maret 2021

18

19

20

21

22

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Bangunan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman
01 Februari 2017
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Cilegon No. 503/78/9.64418/064 tentang Izin Mendirikan
Bangunan

Keputusan ini berlaku
pada
tanggal
ditetapkan

Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kebijakan
Mutu,
Kesehatan,
26 November 2018
Kebijakan ini berlaku
Keselamatan,
dan
Lindungan
pada
tanggal
Lingkungan yang disahkan oleh
ditetapkan
Direktur EFK
Kebijakan Kewenangan Penghentian
Pekerjaan yang disahkan oleh Direktur
EFK

26 November 2018

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan
Keputusan
Direktur
Jenderal
9 Desember 2019
Pembinaan Hubungan Industrial Dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.
1926/PHIJSK-PK/PP/XII/2019 tentang
Pengesahan Peraturan Perusahaan
PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi
EFK telah terdaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang No.
24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial
sebagaimana
dibuktikan
dengan
Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No.

1 Agustus 2018 dan 12
September 2015

60

Kebijakan ini berlaku
pada
tanggal
ditetapkan
8 Desember 2021

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

No.

Izin
180000000501204 untuk para pekerja
EFK di Kota Jakarta dan Sertifikat
BPJS
Ketenagakerjaan
No.1500000009298 untuk para pekerja
EFK di Kota Batam

Tanggal Penerbitan

23

EFK telah terdaftar sebagai perserta
BPJS Kesehatan Badan Usaha sesuai
dengan ketentuan dalam UndangUndang No. 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial
sebagaimana
dibuktikan
dengan Sertifikat BPJS Kesehatan No.
00700292

16 Februari 2016

24

Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan
Nomor
Pelaporan:
29.452.20191125.0001

25 November 2019

25

Masa Berlaku

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

25 November 2020

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Keputusan Kepala Badan Penanaman
19 April 2016
Izin ini berlaku sejak
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
tanggal ditetapkan
Pintu Provinsi Kepulauan Riau No.
032/2100/20/IU-PL/PMDN/2016
tentang
Izin
Usaha
Industri
Penanaman Modal Dalam Negeri

26

Nomor Induk Berusaha (NIB) No.
8120217033408 yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia melalui
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)

30 Oktober 2018

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

27

Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang
diterbitkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik (Online Single Submission)

16 Agustus 2019

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

28

Izin Usaha (Surat Izin Usaha
Perdagangan) yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia melalui
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)

16 Agustus 2019

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

29

Izin Usaha (Izin Usaha Jasa
Konstruksi) yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia melalui
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)

3 Juli 2020

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

30

31

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional EFK Lainnya
Surat Keterangan Domisili Usaha No.
31 Mei 2013
Surat Keterangan ini
232/DOM/12.03/V/2013,
yang
berlaku selama EFK
diterbitkan oleh Kecamatan Batu
masih
melakukan
Ampar, Pemerintah Kota Batam
kegiatan/bidang usaha
pada alamat yang
sama
Surat
Keterangan
No.
8/27.1BU/31.74.04.1003/071.562/e/2016, yang diterbitkan oleh

11 Agustus 2016

61

11 Agustus 2021

No.

Izin
Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tanggal Penerbitan

Masa Berlaku

32

Surat
Kecamatan
Pulomerak
Pemerintah
Kota
Cilegon
No.
517/02/PM/-2017
perihal
Pertimbangan Untuk Memberikan
Surat Izin Tempat Usaha

12 Januari 2017

Surat Izin ini berlaku
sejak
tanggal
ditetapkan

33

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.
01.361.890.5-217.000 yang diterbitkan
oleh
kantor
Pelayanan
Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Batam,
Direktorat Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan Republik Indonesia

8 November 2000,

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

34

Surat Keterangan Terdaftar No. PEM00006/WPJ.02/KP.0903/2011
yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Madya Batam, Kantor Wilayah
DJP Riau dan Kepulauan Riau,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

31 Januari 2011

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

35

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.
01.361.890.5-017.000,
yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu,
Direktorat Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan Republik Indonesia

-

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

36

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak
No.
PEM03753//WPJ.04/KP.1003/2011 yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu,
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan,
Direktorat Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan Republik Indonesia

13 Februari 2014

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

37

Surat Keterangan Terdaftar No. PEM02242/WPJ.04/KP.1003/2011
yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu,
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

17 Februari 2014

Selama
melakukan
usaha

EFK
kegiatan

38

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.
33.10.1.46.03941 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Batam

6 Oktober 2016

62

9 Agustus 2020

EPN
No.
1

Izin
Tanggal Penerbitan
Masa Berlaku
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Surat Kemampuan Usaha Penunjang
13 Mei 2019
Surat
Kemampuan
Usaha
Migas No. 1471/19.07/DMB/2019 yang
Penunjang (SKUP) ini berlaku
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
selama EPN masih menjalankan
Minyak dan Gas Bumi - Kementerian
kegiatan usahanya sesuai izin ini
Energi Dan Sumber Daya Mineral

2

Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman
Modal
No.
228/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tentang
Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas
Bumi PT Elnusa Petrofin

24 Juli 2018

3

Sertifikat Izin Usaha Dengan Kode Izin
Usaha
No.
05.NW.03.20.00.073
diterbitkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal

24 Juli 2018

6 Oktober 2020

4

Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman
Modal
No.
262/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tentang
Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan
Gas Bumi PT Elnusa Petrofin

31 Agustus 2018

29 September 2023 dan dapat
diperpanjang

5

Sertifikat Izin Usaha Dengan Kode Izin
Usaha No. 05.AD.(03,06).23.00.068
diterbitkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal

31 Agustus 2018

29 September 2023

6

Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral No. 572. K/10.01/DJM.
O/IU/2015
tentang
Izin
Usaha
Penyimpanan Bahan Bakar Minyak PT
Elnusa Petrofin sebagaimana terakhir
kali diubah dengan Keputusan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. 147/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2018
tentang Izin Usaha Penyimpanan
Bahan Bakar Minyak PT Elnusa
Petrofin juncto Keputusan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
No.
281/1/IU/ESDM/PMDN/2020
tentang Izin Usaha Penyimpanan
Minyak dan Gas Bumi PT Elnusa
Petrofin

7 Juli 2015, 5 Oktober
2018 dan 13 Juli 2020

Keputusan ini berlaku selama 5
(lima)
tahun
sejak
tanggal
ditetapkan

7

Sertifikat Izin Usaha Dengan Kode Izin
Usaha
No.
05.SD.(03;06).25.(01;22;29).204
diterbitkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal

13 Juli 2020

Berlaku sampai dengan
berakhirnya jangka waktu Izin
Usaha

8

Sertifikat Badan Usaha (Sertifikat
Kompetensi
Dan
Kualifikasi
Perusahaan) Jasa Pemborongan NonKonstruksi No. 1-0903-033-1101277
diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Kadin
DKI Jakarta

31 Oktober 2019

31 Oktober 2020

9

Keputusan Kepala Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas Bumi No.
41/NRU/KA/BPH Migas/2017 tentang
Nomor Registrasi Usaha Niaga Umum

31 Juli 2017

Izin ini berlaku sampai dengan
berakhirnya masa berlaku Izin
Usaha Niaga Umum Bahan Bakar
Minyak atas nama EPN

63

Keputusan ini berlaku
tanggal ditetapkan

sejak

No.

Izin
bahan Bakar Minyak Untuk PT Elnusa
Petrofin diterbitkan oleh Kepala Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Tanggal Penerbitan

Masa Berlaku

10

Nomor Registrasi Usaha Niaga Umum
bahan
Bakar
Minyak
No.
41/NRU/KA/BPH
Migas/2017
diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi

31 Juli 2017

Izin ini berlaku sampai dengan
berakhirnya masa berlaku Izin
Usaha Niaga Umum Bahan Bakar
Minyak atas nama EPN

11

Sertifikat Badan Usaha (Sertifikat
Kompetensi
Dan
Kualifikasi
Perusahaan) Pemasokan Barang No.
1-0903-015-1101285 diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta

31 Oktober 2019

31 Oktober 2020

12

13

14

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Lingkungan Hidup
Keputusan Kepala Dinas Penanaman
10 Desember 2019
Izin ini berlaku sejak tanggal
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
ditetapkan
Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
No.
503/DPMPTSP/IL/340/XII/2019
tentang Pemberian Izin Lingkungan
Kegiatan Operasional Depot Mini LPG
2 x 1.000 MT Di Desa Sapa Barat
Kecataman
Tenga
Kabupaten
Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi
Utara
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penggunaan Terminal Khusus
Surat Direktur Jenderal Perhubungan
17 September 2019
Keputusan ini berlaku selama 5
Laut No. A.1090/AL.308/DJPL perihal
(lima)
tahun
dan
dapat
Penetapan Pemenuhan Komitmen
diperpanjang.
Penyesuaian
Terminal
Khusus
Penyimpanan Bahan Bakar Minyak
dan Liquified Petroleum Gas PT
Elnusa Petrofin di Desa Sapa Barat
Kecamatan
Tenga
Kabupaten
Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi
Utara
Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kebijakan QHSSE yang disahkan oleh
17 November 2018
Kebijakan ini berlaku pada tanggal
Direktur EPN
ditetapkan

15

Certificate
of
Registration
ISO
14001:2015 No. EMS 3426 diterbitkan
oleh Worldwide Quality Assurance Ltd

16 Desember 2019

Kebijakan ini berlaku pada tanggal
ditetapkan

16

Certificate
of
Registration
ISO
45001:2018 No. EMS 3513 diterbitkan
oleh Worldwide Quality Assurance Ltd

16 Desember 2019

Kebijakan ini berlaku pada tanggal
ditetapkan

17

Certificate
of
Registration
ISO
9001:2015 No. QM 2839 diterbitkan
oleh Worldwide Quality Assurance Ltd

16 Desember 2019

4 Januari 2023

18

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan
Peraturan Perusahaan PT Elnusa
5 Desember 2019
Berlaku selama 2 (dua) tahun
Petrofin Tahun 2019-2021 yang telah
disahkan oleh Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial Dan
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan

64

No.
19

Izin
EPN telah terdaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang No.
24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial
sebagaimana
dibuktikan
dengan
Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No.
95JJ2017

Tanggal Penerbitan
3 Maret 2004

Masa Berlaku
Selama EPN melakukan kegiatan
usaha

20

EPN telah terdaftar sebagai perserta
BPJS Kesehatan Badan Usaha sesuai
dengan ketentuan dalam UndangUndang No. 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial
sebagaimana
dibuktikan
dengan Sertifikat BPJS Kesehatan No.
01124249

23 Mei 2016

Selama EPN melakukan kegiatan
usaha

21

Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan
Nomor
Pelaporan:
12560.20200512.0002

12 Mei 2020

12 Mei 2021

22

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Izin Usaha Industri Melalui Tahap
12 Oktober 2006
Izin Usaha Industri ini berlaku
Persetujuan
Prinsip
No.
untuk
seterusnya
selama
1856/1.824.133 yang diterbitkan oleh
perusahaan ini berproduksi
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

23

Nomor Induk Berusaha (NIB) No.
8120107880725 yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia melalui
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)

2 Agustus 2018

Selama EPN melakukan kegiatan
usaha

24

Izin
Operasional/Komersial
yang
diterbitkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik (Online Single Submission)

30 Desember 2019

Selama EPN melakukan kegiatan
usaha

25

Izin Usaha (Surat Izin Usaha
Perdagangan) yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia melalui
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)

24 Oktober 2019

Selama EPN melakukan kegiatan
usaha

26

27

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional EPN Lainnya
Surat
Keterangan
No.
26 November 2018
26 November 2023
236/27.1BU.1/31.74.04.1003/071.562/e/2018 tentang Keterangan
Domisili Perusahaan atas nama PT
Elnusa Petrofin, yang diterbitkan oleh
Kepala Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan
Cilandak Timur
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.
01.772.279.4-051.000,
yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Wajb Pajak Besar Tiga,
Direktorat Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan Republik Indonesia

-

65

Selama EPN melakukan kegiatan
usaha

No.
28

Izin
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak
No.
S28PKP/WPJ.19/KP.0303/2017 yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Wajib Pajak Besar
Tiga, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak
Besar, Direktorat Jenderal Pajak,
Departemen
Keuangan
Republik
Indonesia

Tanggal Penerbitan
29 Desember 2017

Masa Berlaku
Selama EPN melakukan kegiatan
usaha

29

Surat Keterangan Terdaftar No. S36KT/WPJ.19/KP.0303/2017
yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Wajib Pajak Besar
Tiga, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak
Besar, Direktorat Jenderal Pajak,
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

29 Desember 2017

Selama EPN melakukan kegiatan
usaha

30

Kartu Tanda Anggota Asosiasi
Perusahaan
Teknik
Mekanikal
Elektrikal (APTEK) No. B. 0330-P/033II/06/2019, yang diterbitkan oleh
Asosiasi
Perusahaan
Teknik
Mekanikal Elektrikal (APTEK) Provinsi
DKI Jakarta

1 November 2019

22 Februari 2021

31

Kartu Tanda Anggota Asosiasi
Perusahaan Perdagangan Barang
Distributor, Keagenan, dan Industri
Indonesia yang diterbitkan oleh
Asosiasi Perusahaan Perdagangan
Barang Distributor, Keagenan, dan
Industri Indonesia (ARDIN) Indonesia

31 Oktober 2019

28 Februari 2021

32

Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar
Dagang
dan
Industri
(KADIN)
Indonesia No. 20203-01045558/24-82001 yang diterbitkan oleh Kamar
Dagang dan Industri Indonesia

31 Oktober 2019

31 Desember 2020

ETSA
No.
1

2

Izin
Tanggal Penerbitan
Masa Berlaku
Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Angkutan Laut
Surat
Izin
Usaha
Perusahaan
2 April 2014
Berlaku selama ETSA masih
Angkutan
Laut
(SIUPAL)
yang
menjalankan kegiatan usahanya
diterbitkan oleh Direktur Jenderal
sesuai izin ini
Perhubungan Laut
Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kebijakan Kesehatan, Keselamatan,
8 April 2019
Kebijakan ini berlaku pada
Keamanan Kerja, dan Lindung
tanggal ditetapkan
Lingkungan yang disahkan oleh
Direktur ETSA

3

Certificate ISO 14001:2015 No.
CH15/1105 diterbitkan oleh SGS
Societe Generale de Surveillance SA

-

21 Agustus 2021

4

Certificate ISO
9001:2015
No.
ID03/00246 diterbitkan oleh SGS
United Kingdom Ltd

-

12 Agustus 2021

66

No.
5

6

Izin
Certificate OHSAS 18001:2007 No.
ID03/00122 diterbitkan oleh PT SGS
Indonesia

Tanggal Penerbitan
-

Masa Berlaku
12 Maret 2021

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan
Keputusan
Direktur
Jenderal
19 Desember 2016
18 Desember 2018
Pembinaan Hubungan Industrial Dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.
Catatan:
1750/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 tentang
ETSA
berkomitmen
untuk
Pengesahan Peraturan Perusahaan
memperpanjang masa berlaku
PT Elnusa Trans Samudera yang
Peraturan
Perusahaan
dikeluarkan oleh Direktur Persyaratan
sebagaimana didukung dengan
Kerja atas nama Direktur Jenderal
Surat Pernyataan ETSA No.
Pembinaan Hubungan Industrial dan
L9.ETSA-D01-2020.067 tanggal
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
13 Mei 2020, ETSA menyatakan
bahwa:
a.
ETSA belum melakukan
perpanjangan
masa
berlaku
Peraturan
Perusahaan ETSA karena
adanya
kendala
pengurusan
perizinan
dalam situasi pendemi
akibat dari COVID-19; dan
b.
ETSA berkomitmen untuk
segera
melakukan
perpanjangan
masa
berlaku
Peraturan
Perusahaan
ETSA,
selambat-lambatnya
3
(tiga) bulan setelah situasi
pendemi
akibat
dari
COVID-19 berakhir dan
kembali
kondusif
sebagaimana ditetapkan
oleh Pemerintah Negara
Republik Indonesia.

7

ETSA telah terdaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang No.
24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial
sebagaimana
dibuktikan
dengan
Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No.
1500000013494

3 Maret 2015

Selama
ETSA
kegiatan usaha

melakukan

8

ETSA telah terdaftar sebagai perserta
BPJS Kesehatan Badan Usaha sesuai
dengan ketentuan dalam UndangUndang No. 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial
sebagaimana
dibuktikan
dengan Sertifikat BPJS Kesehatan No.
00004436

15 Januari 2016

Selama
ETSA
kegiatan usaha

melakukan

9

Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan
Nomor
Pelaporan:
12560.20200403.0002

03 April 2020

10

03 April 2021

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Nomor Induk Berusaha (NIB) No.
20 Maret 2019
Selama
ETSA
9120000362707 yang diterbitkan oleh
kegiatan usaha
Pemerintah Republik Indonesia melalui
Pelayanan
Perizinan
Berusaha

67

melakukan

No.

Izin
Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)

Tanggal Penerbitan

11

Izin Usaha (Izin Usaha Jasa
Konstruksi) yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia melalui
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)

29 Desember 2019

12

Masa Berlaku

Selama
ETSA
kegiatan usaha

melakukan

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional ETSA Lainnya
Surat
Keterangan
No.
22 Februari 2019
22 Februari 2024
38/27.1BU.1/31.74.04.1003/071.562/e/2019 tentang Keterangan
Domisili Perusahaan atas nama PT
Elnusa Geosains Idonesia, yang
diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Cilandak Timur

13

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.
03.348.882.6-017.000,
yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu,
Direktorat Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan Republik Indonesia

-

Selama
ETSA
kegiatan usaha

melakukan

14

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak
No.
S117PKP/WPJ.30/KP.0703/2019 yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu,
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II,
Direktorat Jenderal Pajak

27 Februari 2019

Selama
ETSA
kegiatan usaha

melakukan

15

Surat Keterangan Terdaftar No. S3606KT/WPJ.30/KP.0703/2019 yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu,
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

27 Februari 2019

Selama
ETSA
kegiatan usaha

melakukan

16

Sertifikat Keanggotaan Persatuan
Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional
Indonesia No. 2315/INSA/XII/2016
yang diterbitkan oleh Persatuan
Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional
Indonesia
(Indonesian
National
Shipwoners Association - INSA), yang
menerangkan bahwa ETSA sebagai
anggota biasa Persatuan Pengusaha
Pelayaran Niaga Nasional Indonesia

15 Januari 2020

68

31 Desember 2020

PND
No.
1

2

Izin

Tanggal Penerbitan
Masa Berlaku
Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Bangunan
Keputusan Bupati Tangerang No.
14 Maret 2008
Keputusan ini berlaku
657/461-DBP/2008 tentang Izin
tanggal ditetapkan
Mendirikan Bangunan (Untuk
Perusahaan
Kawasan
Industri/Perusahaan Industri)

pada

Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Sertifikat ISO/IEC 27001:2013
4 September 2017
3 September 2020
yang diterbitkan oleh Bureau
Veritas Certification

3

Certificate Management System SNI ISO/IEC 9001:2015 yang
diterbitkan
oleh
Pertamina
Standardization & Certification

7 Agustus 2017

4

Kebijakan Mutu, Kesehatan,
Keselamatan, dan Lindungan
Lingkungan yang disahkan oleh
Direktur PND

Agustus 2019

Kebijakan ini berlaku
tanggal ditetapkan

pada

5

Kebijakan
Kewenangan
Penghentian Pekerjaan yang
disahkan oleh Direktur PND

Agustus 2019

Kebijakan ini berlaku
tanggal ditetapkan

pada

6

6 Agustus 2020

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan
Peraturan Perusahaan PT Patra
1 April 2019
Berlaku selama 2 (dua) tahun
Nusa Data Tahun 2019-2021
yang telah disahkan oleh
Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan
Industrial
Dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan

7

PND telah terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang No. 24 Tahun
2011
tentang
Badan
Penyelenggaraan
Jaminan
Sosial sebagaimana dibuktikan
dengan
Sertifikat
BPJS
Ketenagakerjaan No. 04LJ3005

30 Desember 2004

Selama
PND
kegiatan usaha

melakukan

8

PND telah terdaftar sebagai
perserta BPJS Kesehatan Badan
Usaha sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang No. 24
Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan
Jaminan
Sosial sebagaimana dibuktikan
dengan
Sertifikat
BPJS
Kesehatan No. 01128533

23 Januari 2017

Selama
PND
kegiatan usaha

melakukan

9

Wajib Lapor Ketenagakerjaan
dengan
Nomor
Pelaporan:
12560.20200323.0001

23 Maret 2020

10

23 Maret 2021

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Nomor Induk Berusaha (NIB) No.
19 Februari 2019
Selama
PND
9120305241094 yang diterbitkan
kegiatan usaha
oleh
Pemerintah
Republik
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melakukan

No.

11

Izin
Indonesia melalui Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Online Single
Submission)

Tanggal Penerbitan

Masa Berlaku

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional PND Lainnya
Surat
Keterangan
No.
5 April 2017
5 April 2022
153/27.1BU.1/31.74.04.1003/071.562/e/2017
tentang
Keterangan Domisili Perusahaan
atas nama PT Patra Nusa Data,
yang diterbitkan oleh Kepala Unit
Pelaksana Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kelurahan Cilandak
Timur

12

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
No.
01.061.169.7051.000, yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Wajib
Pajak
Besar
Tiga,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Departemen Keuangan Republik
Indonesia

-

Selama
PND
kegiatan usaha

melakukan

13

Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena
Pajak
No.
S1PKP/WPJ.19/KP.0303/2017
yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Wajib
Pajak Besar Tiga, Kantor Wilayah
DJP Wajib Pajak Besar KPP,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Departemen Keuangan Republik
Indonesia

6 Januari 2017

Selama
PND
kegiatan usaha

melakukan

14

Surat Keterangan Terdaftar No.
S-1KT/WPJ.19/KP.0303/2017
yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Wajib
Pajak Besar Tiga, Kantor Wilayah
DJP Wajib Pajak Besar KPP,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

6 Januari 2017

Selama
PND
kegiatan usaha

melakukan

15

Kartu Tanda Anggota Ikatan
Nasional Konsultan Indonesia
(INKINDO)
No.
11525/P/2344.DKI
yang
diterbitkan
oleh
INKINDO
Provinsi DKI Jakarta

8 Januari 2020

31 Desember 2020

16

Kartu Tanda Anggota Biasa
KADIN No. 20203-98034176/118-1998 yang diterbitkan oleh
Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) Provinsi DKI Jakarta

22 Januari 2020

31 Desember 2020
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SCU
No.
1

2

3

4

Izin
Tanggal Penerbitan
Masa Berlaku
Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagangan
31 Juli 2018
SIUP ini berlaku selama SCU
(SIUP)
Besar
No.
masih menjalankan kegiatan
663/AC.1.7/31.74/usahanya sesuai izin ini
1.824.27/e/2018 yang diterbitkan
oleh Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Telekomunikasi
Keputusan Direktur Jenderal
30 Maret 2016
Keputusan ini berlaku sejak
Penyelenggaraan
Pos
Dan
tanggal ditetapkan
Informatika No. 126 Tahun 2016
tentang Izin Penyelenggaraan
Jaringan Bergerak Terestrial
Radio Trunking PT Sigma Cipta
Utama
Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Keputusan Kepala Dinas Tenaga
18 November 2019
Keputusan ini berlaku sejak
Kerja dan Transmigrasi Provinsi
tanggal ditetapkan
Banten
No.
188.4/3/2509DTKT/P2K3/XI/2019
tentang
Pengesahan Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3)
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan
Keputusan Direktur Jenderal
28 Mei 2019
27 Mei 2021
Pembinaan Hubungan Industrial
Dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
No.
799/PHIJSKPK/PP/V/2019
tentang
Pengesahan
Peraturan
Perusahaan PT Sigma Cipta
Utama yang dikeluarkan oleh
Direktur Persyaratan Kerja atas
nama
Direktur
Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja

5

SCU telah terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang No. 24 Tahun
2011
tentang
Badan
Penyelenggaraan
Jaminan
Sosial sebagaimana dibuktikan
dengan
Sertifikat
BPJS
Ketenagakerjaan No. 90DJP004

10 Juli 2020

Selama
SCU
kegiatan usaha

melakukan

6

SCU telah terdaftar sebagai
perserta BPJS Kesehatan Badan
Usaha sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang No. 24
Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan
Jaminan
Sosial sebagaimana dibuktikan
dengan
Sertifikat
BPJS
Kesehatan No. 04961907/II/2016

10 Februari 2016

Selama
SCU
kegiatan usaha

melakukan
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No.
7

8

9

10

Izin
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
dengan
Nomor
Pelaporan:
15314.20191203.0003

Tanggal Penerbitan
3 Desember 2019

Masa Berlaku
3 Desember 2020

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Nomor Induk Berusaha (NIB) No.
8 Mei 2019
Selama
SCU
9120000540784 yang diterbitkan
kegiatan usaha
oleh
Pemerintah
Republik
Indonesia melalui Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Online Single
Submission)
Izin Usaha (Surat Izin Usaha
Perdagangan) yang diterbitkan
oleh
Pemerintah
Republik
Indonesia melalui Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Online Single
Submission)

8 Mei 2019

Selama
SCU
kegiatan usaha

melakukan

melakukan

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional SCU Lainnya
Surat
Keterangan
No.
21 Januari 2019
21 Januari 2024
10/27.1BU.1/31.74.04.1003/071.562/e/2019
tentang
Keterangan Domisili Perusahaan
atas nama PT Sigma Cipta
Utama, yang diterbitkan oleh
Kepala
Unit
Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Cilandak Timur

11

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
No.
01.308.320.9051.000, yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Wajib
Pajak
Besar
Tiga,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Departemen Keuangan Republik
Indonesia

-

Selama
SCU
kegiatan usaha

melakukan

12

Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena
Pajak
No.
S9PKP/WPJ.19/KP.0303/2016
yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Wajib
Pajak Besar Tiga, Kantor Wilayah
DJP
Wajib
Pajak
Besar,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Departemen Keuangan Republik
Indonesia,
yang
telah
mengukuhkan SCU sebagai
Pengusaha Kena Pajak

30 Mei 2016

Selama
SCU
kegiatan usaha

melakukan

13

Surat Keterangan Terdaftar No.
S-14KT/WPJ.19/KP.0303/2016
yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Wajib
Pajak Besar Tiga, Kantor Wilayah
DJP
Wajib
Pajak
Besar,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

30 Mei 2016

Selama
SCU
kegiatan usaha

melakukan

72

No.
14

Izin
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
No. 09.03.1.46.106618 yang
diterbitkan oleh Kepala Unit
Pelaksana
dan
Pelayaan
Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta
Selatan
Sertifikat Badan Usaha (Sertifikat
Kompetensi
Dan
Kualifikasi
Perusahaan) Jasa Lainnya No. 10903-000-1074761
yang
diterbitkan oleh Badan Sertifikasi
Kadin DKI Jakarta

Tanggal Penerbitan
31 Juli 2018

Masa Berlaku
24 Agustus 2021

11 Februari 2020

11 Februari 2021

16

Sertifikat Badan Usaha (Sertifikat
Kompetensi
Dan
Kualifikasi
Perusahaan) Pemasokan Barang
dan Jasa Lainnya No. 1-0903000-1074763 yang diterbitkan
oleh Badan Sertifikasi Kadin DKI
Jakarta

11 Februari 2020

11 Februari 2021

17

Sertifikat Badan Usaha (Sertifikat
Kompetensi
Dan
Kualifikasi
Perusahaan) Jasa Pemborongan
Non-Konstruksi No. 1-0903-0001074762 tanggal 11 Februari
2020 diterbitkan oleh Badan
Sertifikasi Kadin DKI Jakarta

11 Februari 2020

11 Februari 2021

15

EDK
No.
1

2

3

Izin
Tanggal Penerbitan
Masa Berlaku
Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagangan
30 Maret 2015
SIUP ini berlaku selama EDK
(SIUP)
Besar
No.
masih menjalankan kegiatan
1752/24.1.0/31.74.00.0000/1.82
usahanya sesuai izin ini
4.271/2015 yang diterbitkan oleh
Kepala
Kantor
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Izin Prinsip Penanaman Modal
18 April 2016
Izin ini berlaku sejak tanggal
Dalam
Negeri
No.
ditetapkan
2/52/IP/PMDN/2016
yang
diterbitkan oleh Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional EDK Lainnya
Surat
Keterangan
No.
4 Mei 2016
4 Mei 2017
265/5.16.1/31.74.04.1003/071.562/2016 tentang Domisili
Catatan:
Badan Usaha Kantor Bersama
EDK
belum
atas nama PT Elnusa Daya
menjalankan/melakukan
Kreatif, yang diterbitkan oleh
kegiatan
usahanya
secara
Kepala Seksi Satuan Pelaksana
komersil (tidak aktif). Sehingga
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EDK
belum
melakukan
Kelurahan Cilandak Timur
pengurusan perpanjangan masa
berlaku
Surat
Keterangan
Domisili Badan Usaha tersebut,
sebagaimana didukung dengan
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No.

Izin

Tanggal Penerbitan

Masa Berlaku
Surat Pernyataan EDK
005/EDK/PRN/000-DEDK.042E/2020 tanggal
Maret 2020.

No.
30

4

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
No.
72.558.936.0017.000, yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Pasar Minggu, Direktorat
Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan Republik Indonesia

-

Selama
EDK
kegiatan usaha

melakukan

5

Surat Keterangan Terdaftar No.
S5005KT/WPJ.04/KP.1003/2015
yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama
Jakarta Pasar Minggu, Kantor
Wilayah DJP Jakarta Selatan,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

23 Maret 2015

Selama
EDK
kegiatan usaha

melakukan

6

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
No.
09.03.1.35.97810
yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota
Administrasi
Jakarta
Selatan

13 Mei 2016

14 April 2020
Catatan:
EDK
belum
menjalankan/melakukan
kegiatan
usahanya
secara
komersil (tidak aktif). Sehingga
EDK
belum
melakukan
pengurusan perpanjangan masa
berlaku
TDP
tersebut,
sebagaimana didukung dengan
Surat Pernyataan EDK No.
005/EDK/PRN/000-DEDK.042E/2020 tanggal 30
Maret 2020.

EOS
No.
1

2

Izin
Tanggal Penerbitan
Masa Berlaku
Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagangan
27 Oktober 2014
SIUP ini berlaku selama EOS masih
(SIUP) Besar No. 05260menjalankan
kegiatan
usahanya
04/PB/1.824.271 yang diterbitkan
sesuai izin ini
oleh Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah, dan
Perdagangan
Provinsi
DKI
Jakarta
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Jasa Konstruksi
Sertifikat
Kompetensi
Dan
13 Desember 2018
11 Januari 2021
Kualifikasi Perusahaan Jasa
Pemorongan
Non-Konstruksi
Nomor: 181213-000021 yang
diterbitkan
oleh
Asosiasi Perusahaan Pemboran
Minyak, Gas dan Panas Bumi
Indonesia (APMI)
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No.
3

4

5

6

Izin
Surat
Keputusan
No.
147/Skep/BS-APMI/12/2018
tentang Sertifikasi Kompetensi
dan
Kualifikasi
Perusahaan
Anggota APMI

Tanggal Penerbitan
13 Desember 2018

Masa Berlaku
Surat Keputusan ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan

Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan
EOS telah terdaftar sebagai
3 Februari 2015
Selama EOS melakukan kegiatan
peserta BPJS Ketenagakerjaan
usaha
sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang No. 24 Tahun
2011
tentang
Badan
Penyelenggaraan
Jaminan
Sosial sebagaimana dibuktikan
dengan
Sertifikat
BPJS
Ketenagakerjaan
No.
1500000006413
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Nomor Induk Berusaha (NIB) No.
6 November 2019
Selama EOS melakukan kegiatan
9120414120067 yang diterbitkan
usaha
oleh
Pemerintah
Republik
Indonesia melalui Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Online Single
Submission)
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional EOS Lainnya
Surat
Keterangan
No.
29 September 2016
29 September 2021
79/27.1BU.1/31.74.04.1003/071.562/e/2016
tentang
Keterangan Domisili Perusahaan
atas nama PT Elnusa Oilfield
Services, yang diterbitkan oleh
Satuan Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan
Cilandak Timur

7

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
No.
71.206.862.6017.000 yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Pasar Minggu, Direktorat
Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan Republik Indonesia

-

Selama EOS melakukan kegiatan
usaha

8

Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena
Pajak
No.
S206PKP/WPJ.30/KP.0703/2016
yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama
Jakarta Pasar Minggu, Kantor
Wilayah DJP Jakarta Selatan II,
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Departemen Keuangan Republik
Indonesia

30 Maret 2016

Selama EOS melakukan kegiatan
usaha

9

Surat Keterangan Terdaftar No.
S7323KT/WPJ.30/KP.0703/2016
yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama
Jakarta Pasar Minggu, Kantor
Wilayah DJP Jakarta Selatan II,
Direktorat
Jenderal
Pajak,

24 Maret 2016

Selama EOS melakukan kegiatan
usaha
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No.

Izin
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

Tanggal Penerbitan

Masa Berlaku

EGI
No.
1

2

3

Izin
Tanggal Penerbitan
Masa Berlaku
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan
EGI telah terdaftar sebagai peserta
1 September 2015
Selama EGI melakukan kegiatan
BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
usaha
ketentuan dalam Undang-Undang No.
24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan
Jaminan
Sosial
sebagaimana
dibuktikan
dengan
Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No.
1500000080119
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Nomor Induk Berusaha (NIB) No.
10 November 2019
Selama EGI melakukan kegiatan
9120011191709 yang diterbitkan oleh
usaha
Pemerintah Republik Indonesia melalui
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional EGI Lainnya
Surat
Keterangan
No.
14 Februari 2017
14 Februari 2022
90/27.1BU.1/31.74.04.1003/071.562/e/2017 tentang Keterangan
Domisili Perusahaan atas nama PT
Elnusa Geosains Idonesia, yang
diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
Kelurahan Cilandak Timur

4

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.
71.209.798.9-017.000 yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Pasar Minggu, Direktorat
Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
Republik Indonesia

-

Selama EGI melakukan kegiatan
usaha

5

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak
No.
S207PKP/WPJ.30/KP.0703/2016, yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Pasar Minggu, Kantor
Wilayah DJP Jakarta Selatan II,
Direktorat Jenderal Pajak, Departemen
Keuangan Republik Indonesia

30 Maret 2016

Selama EGI melakukan kegiatan
usaha

9

Surat
Keterangan
Terdaftar
No. S-7337KT/WPJ.30/KP.0703/2016
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu,
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II,
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia

24 Maret 2016

Selama EGI melakukan kegiatan
usaha

Perseroan dan Perusahaan Anak akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin-izin material
sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan
perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Perseroan dan Perusahaan
Anak yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.
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E.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN

Berikut ini adalah Entitas anak beserta masing-masing kontribusi pendapatan terhadap kinerja Perseroan:

Nama

Bidang
Usaha

Domisili

Tahun
Berdiri

Tahun
Beroperasi
Komersial

Tahun
Penyertaan
Modal

Kepemilikan oleh
Elnusa
(%)

2019
2018
Entitas Anak Kepemilikan Langsung
Jasa
PT Elnusa
Pengeboran dan
Oilfield
Jakarta
2014
2014
99,99
99,99
Pemeliharaan
Services
Lapangan Migas
Jasa Akuisisi
PT Elnusa
Data
Geosains
Jakarta
2014
2014
99,99
99,99
Geofisika/Survei
Indonesia
Seismik Migas
Jasa
penyimpanan
BBM,
pendistribusian
BBM,
perdagangan
BBM Industri &
PT Elnusa
Jakarta
1996
1997
1996
99,93
99,93
Marine,
Petrofin
perdagangan
chemicals,
perdagangan
pelumas &
aspal, serta
pengelolaan
SPBU & SPBE
Jasa fabrikasi,
penguliran dan
perdagangan
pipa Oil Country
PT Elnusa
Batam
1982
1982
2008
99,98
99,98
Tubular Goods
Fabrikasi
(OCTG), proyek
Konstruksi
EPC dan
Maintenance
Services
Jasa perolehan
lisensi,
pengelolaan
data migas, data
PT Patra
Jakarta
1997
1998
2000
99,50
99,50
online (pay per
Nusa Data
use) dan
penyimpanan
data fisik migas
Jasa
penyimpanan
data fisik,
pengelolaan
data elektronik &
sistem
PT Sigma
informasi,
Jakarta
1980
1980
1997
99,99
99,99
Cipta
penyimpanan
Utama
contoh batuan
migas,
telekomunikasi
radio, dan jasa
aplikasi sistem
IT
PT Elnusa
Jasa pendukung
Trans
layanan marine
Jakarta
2013
2013
2013
99,58
99,58
Samudera
migas
Entitas Anak Kepemilikan tidak Langsung (Kepemilikan melalui PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi)
Jasa Konsultasi
Bidang
Manajemen
Sumber Daya
PT Elnusa
Manusia
Daya
Jakarta
2015
2015
99,99
99,99
Konsultasi
Kreatif
Bidang Listrik, &
Perdagangan
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Jumlah Aset
(Rp juta)

2019

Status
Operasi

2018

36.513

35.576

Belum
Beroperasi

11.601

12.270

Belum
Beroperasi

1.974.247

1.378.949

Beroperasi

162.894

109.430

Beroperasi

141.794

149.381

Beroperasi

156.015

137.532

Beroperasi

500.169

416.776

Beroperasi

10.001

10.001

Belum
Beroperasi

Berikut ini adalah daftar Ventura Bersama/Kerja Sama Operasi (KSO) Perseroan:

Nama

Proyek

KSO
Elnusa
-WAS

Jasa
pemeliharaan
elektrikal dan
instrumentasi
dari BP Berau
Ltd.

1.
a.

Tahun
Kerjasama

Nama
Perusahaan
yang
Bekerjasama

2016

PT Waskita
Adhi
Sejahtera
(WAS)

Kepemilikan
oleh Elnusa
(%)
2019
2018

Kepemilikan
oleh WAS
(%)
2019
2018

51,00

49,00

51,00

49,00

Jumlah Aset
(Rp-juta)
2019

2018

49.590

28.721

Status
Operasi

Beroperasi

PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi (“EFK”)
Riwayat Singkat EFK

EFK suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan
di Jakarta. EFK didirikan dengan nama “PT Purna Bina Nusa” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan
Terbatas PT Purna Bina Nusa No. 15 tanggal 7 Mei 1982 junctis Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pendiri Serta
Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 8 Desember 1982 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 146
tanggal 24 Maret 1983, yang ketiganya dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah
memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C25406HT01.01TH83 tanggal 6 Agustus 1983 dan telah didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3409/1983 tanggal 11 Agustus 1983 serta telah diumumkan dalam Tambahan
No. 36, Berita Negara Republik Indonesia No. 468 tanggal 4 Mei 1984 (“Akta Pendirian EFK”).
Anggaran dasar EFK telah beberapa kali dirubah dan perubahan anggaran dasar EFK terakhir kali adalah
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa
Fabrikasi Konstruksi No. 43 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta
dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) di bawah No. AHUAH.01.10-0006497 tanggal 29 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU03398.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 29 Juni 2018 (“Akta No. 43/2018”).
b.

Kegiatan Usaha EFK

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar EFK, maksud dan tujuan EFK ialah berusaha dalam bidang:
1. Industri.
2. Perdagangan.
3. Agen.
4. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
5. Konstruksi.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:
a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri rekayasa teknik, manufaktur dan fabrikasi meliputi
pengolahan barang/bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang siap pakai serta
kegiatan usaha terkait, antara lain menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pengolahan, pembuatan
dan perbaikan alat-alat perminyakan.
b. Menjalankan usaha-usaha perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, perdagangan interinsulair, interlokal
dan lokal, (sebagai grosir, leveransir dan distributor) terutama barang-barang hasil industri sub a di atas.
c. Menjadi agen dari perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri.
c.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham EFK

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 43/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EFK
adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Perseroan
2. Annas Mappe Siri
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham
Jumlah Nilai
Persentase
Jumlah Saham
Nominal (Rupiah)
(%)
900.000
90.000.000.000
443.851
68
443.910
456.090
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44.385.100.000
6.800.000
44.391.900.000
45.609.000.000

99,98
0,02
100,00
-

d.

Pengurusan dan Pengawasan EFK

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EFK sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi No. 13 tanggal 7 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris
di Jakarta* juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi No.51 tanggal 17 Mei 2019,
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah
No. AHU-AH.01.03-0282283 tanggal 27 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.
AHU-0086017.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris
Direksi
Direktur Utama
Direktur

:

Arief Riyanto
:
:

Estadi Budiatman
Dani Zaenal Mutaqin

*Sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Notaris Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta No. 074/NOT/VII/2020
tanggal 7 Juli 2020, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi No. 13 tanggal 7 Juli 2020
sedang dalam pengurusan pemberitahuannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
Ikhtisar Data Keuangan singkat
Laporan Posisi Keuangan
Total Aset
Total Liabilitas
Ekuitas - Neto

31 Desember 2019
162.894
102.495
60.399

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
109.430
57.461
51.969

31 Desember 2019
277.614
(244.165)
33.449
8.617

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
135.655
(118.889)
16.766
308

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
2.

PT Elnusa Geosains Indonesia (“EGI”)

a.

Riwayat Singkat EGI

EGI suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan
di Jakarta Selatan. EGI didirikan dengan nama “PT Elnusa Geosains Indonesia” sebagaimana termaktub dalam
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Elnusa Geosains Indonesia No. 55 tanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat
di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-21517.40.10.2014 tanggal
21 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084048.40.80.2014 tanggal
21 Agustus 2014 (“Akta Pendirian EGI”).
Anggaran dasar EGI telah beberapa kali dirubah dan perubahan anggaran dasar EGI terakhir kali adalah
sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler)
PT Elnusa Geosains Indoensia No. 20 tanggal 9 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Uli Azhar, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.030107168 tanggal 13 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0148406.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 (“Akta No. 20/2016”) juncto Akta Keputusan Yang
Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Geosains Indoensia No. 24 tanggal 24
Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Uli Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat
persetujuan Menkumham di bawah No. AHU-0089712.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0209360.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 1 November 2019
(“Akta No. 24/2019”).
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b.

Kegiatan Usaha EGI

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar EGI, maksud dan tujuan EGI ialah berusaha dalam bidang:
1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan
Penunjang Usaha lainnya.
2. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis.
3. Informasi dan Komunikasi.
4. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
5. Konstruksi.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
a. Jasa (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan
Penunjang Usaha lainnya, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Informasi), antara lain:
1) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
Mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan
atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan
cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan
pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan
sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling,
pencairan dan degasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran
percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang
minyak bumi dan gas alam.
2) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan
pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08 seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional
seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil
tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
3) Aktivitas Pengolahan Data.
Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan
tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari
tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan
kegiatan pengelolaan data besar (big data).
4) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang Sehubungan Dengan Itu.
Mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri,
proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas, perluasan dan realisasi proyek yang
berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik
industri, dan teknik sistem dan teknik keamanan, proyek manajemen air, dan kegiatan manajemen proyek
yang berkaitan dengan konstruksi, kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin,
kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain, kegiatan survei geofisika, geologi
dan survei seismik atau gempa bumi, kegiatan survei geodetis meliputi kegiatan survei batas dan tanah,
survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi-informasi spasial dan
kartografi termasuk kegiatan pemetaan.
5) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.
Mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang
belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up)
personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital
forensik.
6) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
Mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai
bidang usaha yang dilakukan melalui aktivitas bursa antar kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar
kerja antar daerah oleh LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta). Termasuk pula
penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain atas dasar kontrak.
7) Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya.
Mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan
salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
8) Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei, dan Pemetaan.
Mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan
pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam
negeri.
9) Aktivitas Fotografi.
Mencakup kegiatan fotografi atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan
dan lain-lain, Fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau serial fotografi) dan perekaman video untuk
acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil
pemotretan tersebut, meliputi pencucian pencetakan dan pembesaran dari negatif film cine-film yang
diambil klien, laboratorium pencucian film dan pencetakan foto, photoshop (tempat cuci foto) satu jam
(bukan bagian dari toko kamera), mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan
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b.

c.

c.

sedikit transparansi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan
pembuatan microfilm dari dokumen.
10) Penggunaan Tenaga Panas Bumi.
Mencakup pencairan dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan
dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya.
11) Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa.
Mencakup penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistemik), yang diselenggarakan
oleh swasta, berkaitan dengan teknologi rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam
kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu
pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.
Perdagangan Besar dan Eceran, antara lain:
1) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk yang Berhubungan dengan itu.
Mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti
minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasolin, bahan bakar oli, kerosin, premium,
solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar
lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak
pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
2) Perdagangan Besar Atau Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar
lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang
menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian
bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet, dan agen yang
terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang
setengah jadi, bahan bakar, biji-bijian, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman
dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan,
mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang
keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.
Pembangunan (Konstruksi), antara lain:
1) Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas.
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas.
Termasuk bangunan dan saluran penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), bangunan
penampungan minyak/gas, dan tangki minyak/gas.
2) Instalasi Minyak Dan Gas.
Mencakup kegiatan instalasi minyak dan gas pada bangunan Gedung baik untuk tempat tinggal maupun
bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran minyak dan gas.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham EGI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20/2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat
Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Geosains Indonesia No. 08 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat di
hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam SABH di
bawah No. AHU-AH.01.03-0263267 tanggal 20 Mei 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0081380.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham EGI adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Perseroan
2. EFK
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham Dalam Portepel
d.

Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham
Jumlah Nilai
Persentase
Jumlah Saham
Nominal (Rupiah)
(%)
440.000
44.000.000.000
125.354
11
125.365
314.635

12.535.400.000
1.100.000
12.536.500.000
31.463.500.000

99,99
0,01
100,00
-

Pengurusan dan Pengawasan EGI

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EGI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Geosains Indonesia No. 8 tanggal 14
Mei 2019, yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan
dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0263267 tanggal 20 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081380.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 juncto Akta Pernyataan
Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Geosains Indonesia No. 12
tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan
telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-009197 tanggal 8 Januari 2020 dan telah
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didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0003251.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020,
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris

:

Hery Setyawan

Direksi
Direktur

:

Sopyan Mardiana

Ikhtisar Data Keuangan singkat
Laporan Posisi Keuangan
Total Aset
Total Liabilitas
Ekuitas - Neto

31 Desember 2019
11.601
11.601

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
12.270
12.270

31 Desember 2019
(360)
(360)
(669)

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
(390)
(390)
405

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
3.

PT Elnusa Oilfield Services (“EOS”)

a.

Riwayat Singkat EOS

EOS suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan
di Jakarta Selatan. EOS didirikan dengan nama “PT Elnusa Oilfield Sevices” sebagaimana termaktub dalam Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT Elnusa Oilfield Services No. 56 tanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan
Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-21518.40.10.2014 tanggal 21 Agustus
2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0048070.40.80.2014 tanggal 21 Agustus
2014 (“Akta Pendirian EOS”).
Anggaran dasar EOS telah beberapa kali dirubah dan perubahan anggaran dasar EOS terakhir kali adalah
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham
(Sirkuler) PT Elnusa Oilfield Sevices No. 18 tanggal 9 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Uli Azhar, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.030107187 tanggal 13 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0148430.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 (“Akta No. 18/2016”) juncto Akta Pernyataan
Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Oilfield Sevices No. 26
tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Uli Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan
telah mendapat persetujuan Menkumham di bawah No. AHU-0089757.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 November
2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0209456.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 1
November 2019 (“Akta No. 26/2019”).
b.

Kegiatan Usaha EOS

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar EOS, maksud dan tujuan EOS ialah berusaha dalam bidang:
1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan
Penunjang Usaha lainnya.
2. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis.
3. Informasi dan Komunikasi.
4. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
5. Konstruksi.
6. Industri Pengolahan.
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Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
a. Jasa (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan
Penunjang Usaha lainnya, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Informasi), antara lain:
1) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
Mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan
atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan
cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan
pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan
sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling,
pencairan dan degasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran
percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang
minyak bumi dan gas alam.
2) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang Sehubungan Dengan Itu.
Mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri,
proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas, perluasan dan realisasi proyek yang
berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik
industri, dan teknik sistem dan teknik keamanan, proyek manajemen air, dan kegiatan manajemen proyek
yang berkaitan dengan konstruksi, kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin,
kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain, kegiatan survei geodetis meliputi
kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan
kegiatan informasi-informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan.
3) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan
pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08 seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional
seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil
tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
4) Aktivitas Pengolahan Data.
Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan
tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari
tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan
kegiatan pengelolaan data besar (big data).
5) Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya.
Mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan
salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
6) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
Mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai
bidang usaha yang dilakukan melalui aktivitas bursa antar kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar
kerja antar daerah oleh LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta). Termasuk pula
penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain atas dasar kontrak.
7) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan.
Industri, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing)
mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh
perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam
dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik.
Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan,
peralatan radio, televisi dan komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur dan
pemeriksaan dan mesin ilmiah, komersial dan industri lainnya.
8) Pertambangan Gas Alam.
Mencakup usaha pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta
penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi LNG
sampai ke pengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan. Termasuk kegiatan CBM (Coalbed
Methane).
9) Pengusahaan Tenaga Panas Bumi.
Mencakup usaha pencairan dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang
berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya.
10) Pembangkit Tenaga Listrik.
Mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang
menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidro-elektrik),
batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel, dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya,
angina, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.
11) Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.
Mencakup reparasi untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan
perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa, dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap
atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling), dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses
industri, alat perangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan
perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang
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digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan
keperluan umum lainnya.
12) Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.
Mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282,
seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan
penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin
lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan
gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin
tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan
khusus lainnya.
13) Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung.
Mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan
perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan sejenisnya.
Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi lepas pantai.
14) Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap.
Mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikasi di golongan 251, seperti reparasi tangki,
reservoir dan kontainer atau wadah logam, drum pengapalan baja, generator uap (kondensator,
pemanas, pengumpul/kolektor dan akumulator uap), reaktor nuklir kecuali separator isotop, suku cadang
mesin kapal laut atau ketel uap tenaga dan perlatan kerja dari radiator dan pemanas pusat dan
sejenisnya.
15) Reparasi Produk Logam Fabrikasi Lainnya.
Mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikasi di golongan 259, seperti reparasi dan
perawatan alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum (biasa digunakan untuk pertanian,
pertukangan dan rumah tangga), wadah dari logam, barang dari kawat, brankas, filling kabinet dan
barang logam lainnya. Termasuk las (keliling) yang berpindah-pindah.
16) Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol.
Mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan
peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan
pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei,
peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya.
17) Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis, dan Elektroterapi.
Mencakup reparasi dan perawatan peralatan iradiasi, elektromedis dan elektroterapi dalam golongan
266, seperti reparasi dan perawatan peralatan penggambaran resonansi magnetik (Magnetic Resonance
Imaging/MRI), peralatan kesehatan ultrasound, peralatan pembuka jalan (pacemaker), peralatan bantu
pendengaran (hearing aids), peralatan elektrokardiograf, peralatan endoskopi elektromedis, peralatan
iradiasi dan sejenisnya.
18) Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik.
Mencakup reparasi dan peralatan fotografi dan optik dalam golongan 267, jika utamanya digunakan
secara komersial, seperti reparasi dan perawatan teropong, mikroskop (kecuali mikroskop elektron,
proton), teleskop, prisma dan lensa (kecuali ophtalmik), peralatan fotografi dan sejenisnya.
19) Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator.
Mencakup reparasi dan perawatan mesin dan peralatan yang diproduksi dalam golongan 271, seperti
reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan khususnya transformator, motor listrik, generator
dan perangkat motor generator, peralatan sakelar dan papan hubung, peralatan relay dan pengontrol
industri.
20) Reparasi Alat Angkut Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor.
Mencakup reparasi dan perawatan alat angkut lainnya bukan sepeda motor dan sepeda (sub golongan
3092), seperti reparasi dan perawatan kendaraan perang, andong dan kereta yang ditarik binatang dan
alat angkut sejenis lainnya.
21) Reparasi Peralatan Lainnya.
Mencakup reparasi peralatan lainnya, seperti reparasi jaring untuk menangkap ikan, tali jerat, tali temali,
kanvas dan terpal (tarpl), kantong penyimpan pupuk dan bahan kimia, palet kayu, drum pengapalan dan
tong sejenisnya, mesin pinball dan mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, orgel dan peralatan
musik bersejarah lainnya.
Perdagangan Besar dan Eceran, antara lain:
1) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu.
Mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti
minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasolin, bahan bakar oli, kerosin, premium,
solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar
lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak
pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
2) Perdagangan Besar Atau Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar
lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang
menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian
bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet, dan agen yang
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d.

c.

terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang
setengah jadi, bahan bakar, biji-bijian, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman
dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan,
mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang
keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.
3) Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia.
Mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta
printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan
pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur, dan lain-lain.
4) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik.
Mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, microchip
dan IC, dan PCB.
Pembangunan (Konstruksi), antara lain:
1) Konstruksi Bangunan Pengolahan Dan Penampungan Barang Minyak Dan Gas.
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas.
Termasuk bangunan dan saluran penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), bangunan
penampungan minyak/gas, dan tangki minyak/gas.
2) Instalasi Minyak Dan Gas.
Mencakup kegiatan instalasi minyak dan gas pada bangunan Gedung baik untuk tempat tinggal maupun
bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran minyak dan gas.
3) Kontribusi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga.
Mencakup usaha pembangunan Gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, Gedung
kesenian dan gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan Gedung untuk tempat hiburan yang
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi
tempat hiburan dan olahraga.
4) Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya.
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan
telekomunikasi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42211 sampai dengan 42218. Termasuk
konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas.
5) Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri.
Mencakup instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan mesin
industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan
komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan iradiasi dan elektromedis dan lain-lain,
pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar.
6) Pemasangan Fondasi dan Tiang Pancang.
Mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai fondasi dan tiang pancang untuk Gedung,
jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang
tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar sub kontrak.
Perindustrian (Industri Pengolahan), antara lain:
Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi.
Mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avigas,
Avtur, Gasolin, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin,
Solvent/Pelarut, termasuk LPG dari pengilangan minyak bumi.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham EOS

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18/2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat
Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Oilfield Services No. 07 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat di
hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam SABH di
bawah No. AHU-AH.01.03-0263265 tanggal 20 Mei 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0081379.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham EOS adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Perseroan
2. EFK
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham
Jumlah Nilai
Persentase
Jumlah Saham
Nominal (Rupiah)
(%)
440.000
44.000.000.000
333.871
11
333.882
106.118
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33.387.100.000
1.100.000
33.388.200.000
10.611.800.000

99,99
0,01
100,00
-

d.

Pengurusan dan Pengawasan EOS

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EOS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Oilfield Services No. 07 tanggal 14 Mei
2019, yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan
dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0263265 tanggal 20 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081379.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 juncto Akta Pernyataan
Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Oilfield Services No. 13
tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan
telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0021465 tanggal 15 Januari 2020 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007531.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020,
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris

:

Arief Riyanto

Direksi
Direktur

:

Dian Sri Santoso

Ikhtisar Data Keuangan singkat
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2019
36.513
43
36.470

Total Aset
Total Liabilitas
Ekuitas - Neto
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

31 Desember 2019
4.046
(3.612)
434
1.463

Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
4.
a.

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
35.576
568
35.008
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
4.906
(3.693)
1.213
1.185

PT Elnusa Trans Samudera (“ETSA”)
Riwayat Singkat ETSA

ETSA suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan
di Jakarta Selatan. ETSA didirikan dengan nama “PT Elnusa Trans Samudera” sebagaimana termaktub dalam
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Elnusa Trans Samudera No. 01 tanggal 8 November 2013, yang dibuat di
hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-64876.AH.01.01.Tahun
2013 tanggal 11 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0118524.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 17,
Berita Negara Republik Indonesia No. 3999 tanggal 28 Februari 2014 (“Akta Pendirian ETSA”).
Anggaran dasar ETSA telah beberapa kali dirubah dan perubahan anggaran dasar ETSA terakhir kali adalah
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham
(Sirkuler) PT Elnusa Trans Samudera No. 16 tanggal 28 April 2015, yang dibuat di hadapan Uli Azhar, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan Menkumham di bawah No. AHU0934555.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015 dan didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHUAH.01.03-0929349 tanggal 5 Mei 2015 serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.
AHU-3500503.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015 (“Akta No. 16/2015”) juncto Akta Pernyataan Keputusan
Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Trans Samudera No. 18 tanggal 21
Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Uli Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat
persetujuan Menkumham di bawah No. AHU-0087481.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0204693.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019
(“Akta No. 18/2019”).
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b.

Kegiatan Usaha ETSA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar ETSA, maksud dan tujuan ETSA ialah berusaha dalam bidang:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pertambangan dan Penggalian.
Industri Pengolahan.
Perdagangan Besar dan Eceran.
Pengangkutan dan Perdagangan.
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan
Penunjang Usaha Lainnya.
Konstruksi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
a. Pertambangan dan Penggalian, antara lain:
1) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
Mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan
atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan
cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan
pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan
sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling,
pencairan dan degasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran
percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang
minyak bumi dan gas alam.
b. Industri Pengolahan, antara lain:
1) Industri Kapal dan Perahu.
Mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersial, yang terbuat
dari baja, fiber glass, kayu atau ferro cement, baik yang bermotor maupun tidak bermotor, seperti kapal
penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret. kapal layar untuk komersial, kapal
perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.
2) Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal.
Mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung,
akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.
3) Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung.
Mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan
perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan
sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas.
c. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, antara lain:
1) Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya.
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak
bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
2) Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya.
Mencakup usaha perdagangan eceran alat transportasi air (bermotor atau tidak), seperti perahu dan
sampan, beserta komponen dan perlengkapannya.
d. Pengangkutan dan Pergudangan, antara lain:
1) Angkutan Melalui Saluran Pipa.
Mencakup usaha pengangkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuatan
(produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
Termasuk pengoperasian gardu pompa.
2) Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Penumpang.
Mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar
pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur
dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang
dioperasikan PT. Pelni dan perusahaan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut
operatornya.
3) Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Penumpang.
Mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dan menggunakan kapal laut antarpelabuhan
dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha
persewaan angkutan laut berikut operatornya.
4) Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang.
Mencakup usaha angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil seta
daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara
komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh
Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta penempatan kapalnya untuk mendorong
pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap
tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

Angkutan Laut Luar Negeri Liner Untuk Penumpang.
Mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laur antar
pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau
liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Penumpang.
Mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar
pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak
teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang.
Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar
pelabuhan dalam negeri dengan melayari Trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha
persewaan angkutan laut berikut operatornya.
Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Barang.
Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar
pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk
usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus.
Mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus
untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut
operatornya.
Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang.
Mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta
daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara
komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh
Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk
mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP
pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
Angkutan Laut Luar Negeri Liner Untuk Barang.
Mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di
Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk
usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Barang.
Mencakup usaha pengangkutan barang melalui alat dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di
Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau
tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus.
Mencakup usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang. Angkutan laut khusus dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan
dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau
tramper antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan
angkutan laut berikut operatornya.
Pergudangan dan Penyimpanan.
Mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut
dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial.
Aktivitas Cold Storage.
Mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan
tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirimkan ke tujuan akhir.
Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).
Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut.
Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan
untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan
dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa
penambatan dan jasa pemanduan.
Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyebrangan.
Mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan. Termasuk kegiatan yang
berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian
fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi,
pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya.
Mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan
salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).
Mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan/atau barang - barang bawaan penumpang dari
angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang)
terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat
kendaraan dengan keretan gerbong barang.
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e.

f.

g.

c.

20) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL).
Mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui
angkutan laut.
21) Angkutan Multimoda.
Mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda
atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang
oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang
kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata
memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa
tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi
muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkatan multimoda ke luar
negeri dan ke dalam negeri.
22) Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL.
Mencakup usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup
dalam kelompok 52291 sampai dengan 52294, seperti jasa kapal pengangkut benda berharga asal
muatan kapal yang tenggelam, Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada
hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920).
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
Aktivitas Konsultasi Transportasi.
Mencakup kegiatan konsultan transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi
kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut,
maupun udara.
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan
Penunjang Usaha Lainnya, antara lain:
Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi
air tanpa operatornya, seperti motor boat, perahu, kapal dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi air
dengan operatornya dicakup dalam golongan pokok 50 pada kelompok yang bersesuaian. Sewa guna usaha
dengan hak opsi (financial leasing) alat transportasi air tercakup dalam 64910. Penyewaan kapal pesiar
dicakup dalam 77210.
Konstruksi, antara lain:
1) Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai.
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu
navigasi laut, dan rambu sungai, seperti bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu
sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya.
2) Instalasi Navigasi Laut dan Sungai.
Mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan navigasi laut dan sungai, termasuk instalasi pada
menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu pelabuhan dan bagian rambu suar lainnya.
3) Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas.
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengelolaan minyak dan gas.
Termasuk bangunan dan saluran penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), bangunan
penampungan minyak/gas, dan tangki minyak/gas.
4) Pengerukan.
Mencakup usaha pengerukan dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam
dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk
pembuatan jalur transportasi air.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ETSA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat
Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Trans Samudera No. 11 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat
di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam SABH
di bawah No. AHU-AH.01.03-0280121 tanggal 26 Desember 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU-0177009.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018, struktur permodalan dan susunan
pemegang saham ETSA adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Perseroan
2. EFK
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham
Jumlah Nilai
Persentase
Jumlah Saham
Nominal (Rupiah)
(%)
1.099.092
1.099.092.000.000
273.630
1.143
274.773
824.319
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27.363.000.000
1.143.000.000
274.773.000.000
82.431.900.000

99,58
0,42
100,00
-

d.

Pengurusan dan Pengawasan ETSA

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ETSA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Trans Samudera No. 10 tanggal 10
April 2019, yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan
dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0206557 tanggal 15 April 2019 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0062407.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 juncto Akta Pernyataan
Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Elnusa Trans Samudera No.01
tanggal 3 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan
telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0029650 tanggal 16 Janauri 2019 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007840.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Janauri 2019,
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Arief Riyanto
Joko Eko Purwanto

Direksi
Direktur

:

Didik Purwanto

Ikhtisar Data Keuangan singkat
Laporan Posisi Keuangan
Total Aset
Total Liabilitas
Ekuitas - Neto

31 Desember 2019
500.169
124.808
375.361

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
416.776
70.425
346.351

31 Desember 2019
364.430
(315.689)
48.741
29.010

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
339.152
(288.676)
50.476
27.677

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
5.
a.

PT Elnusa Petrofin (“EPN”)
Riwayat Singkat EPN

EPN suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan
di Jakarta. EPN didirikan dengan nama “PT Elnusa Petrofin” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT Elnusa Petrofin No. 57 tanggal 5 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati,
S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusannya No. C2-4.559.HT.01.01.TH.97 tanggal 3 Juni 1997 (“Akta Pendirian EPN”).
Anggaran dasar ETSA telah beberapa kali dirubah dan perubahan anggaran dasar ETSA terakhir kali adalah
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Elnusa Petrofin No. 25 tanggal
9 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Fansiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah
mendapat persetujuan Menkumham di bawah No. AHU-47013.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066032.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 1 Agustus
2008 (“Akta No. 25/2008”) junctis Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Elnusa Petrofin No. 8
tanggal 22 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Soegeng Santosa, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah
diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.10.23795 tanggal 30 Desember 2009 serta telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0087023.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 30 Desember
2009 (“Akta No. 8/2009”) dan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham
(Sirkuler) PT Elnusa Petrofin No. 10 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan Menkumham di bawah No. AHU0077374.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0184061.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019 (“Akta No. 10/2019”).
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b.

Kegiatan Usaha EPN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar EPN, maksud dan tujuan EPN ialah berusaha dalam bidang:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pertambangan dan Penggalian.
Industri Pengolahan.
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
Konstruksi.
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan
Penunjang Usaha Lainnya.
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi.
Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
a. Pertambangan dan Penggalian, antara lain:
1) Pertambangan Gas Alam.
Mencakup usaha pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta
penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi LNG
sampai kepengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan. Termasuk kegiatan CBM (Coalbed
Methane).
2) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
Mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas
dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara
tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan
pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan
sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling,
pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran
percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang
minyak bumi dan gas alam.
3) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan
pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08 seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional
seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil
tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
b. Industri Pengolahan, antara lain:
1) Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi.
Mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti
Avigas, Avtur, Gasolin, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau
Bensin, Solvent/Pelarut, termasuk LPG dari pengilangan minyak bumi.
2) Industri Pembuatan Minyak Pelumas.
Mencakup usaha pembuatan minyak pelumas oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak.
3) Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas.
Mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak
pelumas.
4) Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi.
Mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan,
atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke. Termasuk industri produk untuk industri
petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi
(petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol
dengan minyak bumi (misalnya gasohol).
5) Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri.
Mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat
lemas, zat asam arang, dan amoniak.
6) Industri Barang Kimia Lainnya YTDL.
Mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum
diklasifikasikan dalam kelompok mana pun seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet,
bahan semir,polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya dan kertas fotografi.
c. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, antara lain:
1) Pengadaan Gas Alam dan Buatan.
Mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai
bahan-bahan bakar di mana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas seperti pemurnian,
pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi
batu bara, atau bahan hidrokarbon lain.
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2)

d.

e.

f.

Distribusi Gas Alam dan Buatan.
Mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar), yang
bertekanan tinggi (antara4 bar sampai dengan 10 bar), dan yang bertekanan menengah ke bawah
(dibawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau
pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok
49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas kepada konsumen
melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang
dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan
bahan bakar gas.
Pembangunan (Konstruksi), antara lain:
1) Konstruksi Bangunan Pengolahan Dan Penampungan Barang Minyak Dan Gas.
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas.
Termasuk bangunan dan saluran penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), bangunan
penampungan minyak/gas, dan tangki minyak/gas.
2) Instalasi Minyak Dan Gas.
Mencakup kegiatan instalasi minyak dan gas pada bangunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) Kategori: F Kategori/Kode gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran minyak dan gas.
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, antara lain:
1) Perdagangan Besar Atau Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar
lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang
menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian
bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet, dan agen yang
terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang
setengah jadi, bahan bakar, biji-bijian, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman
dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan,
mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang
keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak
termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 sampai
dengan 454.
2) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu
Mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti
minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasolin, bahan bakar oli, kerosin, premium,
solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar
lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak
pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
3) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar.
Mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta
printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan
pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
4) Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL.
Mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok
perdagangan besar serta atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan,
safir dan lain-lain).
5) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU.
Mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil.
6) Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar di Toko.
Mencakup usaha perdagangan eceran khusus premium, premix dan solar yang dilakukan di kios/toko.
Perdagangan eceran avtur, premium, premix dan solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda motor di
SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.
7) Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko.
Mencakup usaha perdagangan eceran minyak pelumas di toko. Termasuk perdagangan eceran produk
pendingin untuk mobil.
8) Perdagangan Eceran Gas ELPIJI.
Mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar lainnya, seperti arang, briket, kayu bakar, dan bahan
bakar lainnya.
9) Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas.
Mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar dan minyak pelumas yang dilakukan dengan cara
menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi ke
rumah masyarakat/langganan.
Pengangkutan dan Pergudangan, antara lain:
1) Angkutan Melalui Saluran Pipa.
Mencakup usaha pengangkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuatan
(produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
Termasuk pengoperasian gardu pompa.
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Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum.
Mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari
satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.
3) Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus.
Mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang
secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan
barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.
4) Pergudangan dan Penyimpanan.
Mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di
kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial.
5) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.
Mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101
sampai dengan 52103.
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan
Penunjang Usaha lainnya, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Informasi, antara lain:
1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya.
Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (optional leasing) semua jenis alat
transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna
usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494.
Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam kelompok 64910. Penyewaan
sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha
penunjang yaitu:
a. Industri Pengolahan, antara lain:
1) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil).
Mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak
mentah inti (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini
dipakai oleh industri lain.
2) Industri Barang Kimia Lainnya YTDL.
Mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum
diklasifikasikan dalam kelompok mana pun seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet,
bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya dan kertas fotografi.
3) Industri Vulkanisir Ban.
Mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga
dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan
yang memakai ban.
4) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL.
Mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup di
tempat lain, seperti tepung kaolin tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas
penggosok (abrasive paper) dan gerinda, penajaman dan pengilapan batu dan batu abrasi atau
penggosok baik alami atau buatan, batu korek api (lighter flint), bahan friksi dan barang tak berbingkai
dengan bahan pokok substansi mineral atau selulosa, bahan penyekat dari mineral, seperti wol terak, wol
batu dan jenis wol lainnya, exfoliated vermiculate, tanah liat yang dikembangkan dan sejenis penyekat
dengan panas, bahan penyerap suara, barang dari berbagai substansi mineral, seperti mika dan barang
dari mika, barang dari tanah gemuk (peat) sebagai bahan pembakar, barang dari grafit (barang elektris),
barang dari aspal atau material sejenisnya, misalnya perekat berbahan dasar aspal, ter batu bara dan
sebagainya, dan karbon dan serat grafit dan barang turunannya (kecuali elektroda dan peralatan elektris).
5) Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer.
Mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer
laptop, komputer mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), tablet, dan server komputer.
Termasuk kegiatan perakitan komputer.
6) Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik.
Mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik, baik yang ada
maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti meteran arus
listrik. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-perlatan tersebut.
7) Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik.
Mencakup usaha pembuatan alat-alat laboratorium, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik
yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat
pengatur elektronik otomatis, spedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan
instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi, dan spektrofotometer. Termasuk juga perlengkapan
dari peralatan-peralatan tersebut.
b. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi,
antara lain:
1) Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air.
Mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan
penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang
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lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang
air pikulan/dorongan/mobil tangki.
1) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.
Mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga
yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas
pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan
penyedotan dan pembersihan tangku, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
2) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.
Mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah
berbahaya, pengolahan air lembah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lainlain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan
sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran
air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
4) Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya.
Mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya
pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah
beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan,
pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas
pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha
pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan
runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah
untuk sampah yang tidak berbahaya.
5) Pengumpulan Sampah Berbahaya.
Mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak,
pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi
dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga
memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup
usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel,
sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai.
6) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya.
Mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya pembuangan
sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan
produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk
kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.
7) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya.
Mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan
dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan
peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah
menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan
lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya,
pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi
lainnya, pembakaran sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir
radioaktif, seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada
masa/periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap
sampah nuklir untuk penyimpanan.
8) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya.
Mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan sampah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) Kategori: E Kategori/Kode lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dikontaminasi
tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik,
kimia atau biologi, dikontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena
terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia, pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada
tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai, pengurangan asbes, cat dan bahanbahan beracun lainnya, kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya, dan penyemprotan kuman, dan usaha
jasa kebersihan lainnya yang sejenis.
Konstriksi, antara lain:
Instalasi Saluran Air (Plumbing).
Mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk
tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi
saluran air.
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, antara lain:
1) Reparasi Mobil.
Mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi
sistem injeksi elektronik, servis reguler, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor,
penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan
bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat,
pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan
lainnya.
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Perdagangan Besar Piranti Lunak.
Mencakup usaha perdagangan besar peranti lunak.
3) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.
Mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum
diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor,
kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis
dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan
pengukuran.
4) Perdagangan Eceran Piranti Lunak (software).
Mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam peranti lunak,
termasuk piranti lunak untuk video game.
Pengangkutan dan Pergudangan, antara lain:
1) Angkutan Sewa.
Mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang dengan
menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah
operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna
dengan penyedia angkutan. Termasuk layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya
serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup
angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (49421)
dan angkutan ojek (49424).
2) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut.
Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan
untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan
dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa
penambatan dan jasa pemanduan.
3) Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).
Mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari
angkutan darat angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang)
terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kendaraan kereta gerbong barang.
4) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA dan EAD).
Mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkat
melalui kereta api maupun alat angkutan.
5) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL).
Mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui
angkutan laut.
6) Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
Mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui
angkutan udara.
7) Angkutan Multimoda.
Mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda
atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang
oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang
kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata
memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa
tambahan berupa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi
muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar
negeri dan ke dalam negeri.
8) Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL.
Mencakup usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup
dalam kelompok 52291 sampai dengan 52294, seperti jasa kapal pengangkut benda berharga asal
muatan kapal yang tenggelam. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada
hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam jasa pengepakan (82920).
Informasi dan Komunikasi, antara lain:
1) Penerbitan Piranti Lunak (software).
Mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan),
seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.
2) Jasa Multimedia Lainnya.
Mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan
61924.
3) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) Kategori: J Kategori/Kode pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain
yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis
kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat
perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program
sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer, Perancangan struktur dan isi dari dan/atau penulisan
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kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti peranti lunak sistem
(pemutakhiran dan perbaikan), peranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan lawan
web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi
yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang
dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam
sub golongan 47413.
4) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.
Mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang
belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up)
personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital
forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) Kategori: J Kategori/Kode Komputer yang belum tercakup dalam golongan 62016202.
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
1) Aktivitas Konsultasi Transportasi.
Mencakup kegiatan konsultan transportasi, antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Kategori: M Kategori/Kode penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan,
pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara.
2) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi
dan manajemen lainnya, seperti perancangan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan
keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia,
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh
agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan
produk akuntansi, program akuntansi biaya, produk pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat
dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengoperasian, efisiensi dan
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham EPN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8/2009 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT
Elnusa Petrofin No. 8 tanggal 17 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-35098 tanggal
26 Agustus 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0079895.AH.01.09.Tahun
2013 tanggal 26 Agustus 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPN adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Perseroan
2. SCU
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham Dalam Portepel
d.

Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham
Jumlah Nilai
Persentase
Jumlah Saham
Nominal (Rupiah)
(%)
350.000
35.000.000.000
207.350
150
207.500
142.500

20.735.000.000
15.000.000
20.750.000.000
14.250.000.000

99,93
0,07
100,00
-

Pengurusan dan Pengawasan EPN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EPN sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham PT Elnusa Petrofin No.5 tanggal 19 November 2018, yang dibuat di hadapan Bagus
Nugraha Kusuma Wardhana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah
No. AHU-AH.01.03-0266165 tanggal 21 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0156353.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 junctis Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham PT Elnusa Petrofin No.8 tanggal 27 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Bagus Nugraha
Kusuma Wardhana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No.
AHU-AH.01.03-0172249 tanggal 27 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0051186.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT
Elnusa Petrofin No.12 tanggal 30 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0307019
tanggal 1 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0125925.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT
Elnusa Petrofin No.9 tanggal 29 November 2017, yang dibuat di hadapan Bagus Nugraha Kusuma Wardhana,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Elnusa Petrofin No.4
tanggal 29 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0237501 tanggal 30 Agustus
2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0113935.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30
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Agustus 2018 dan Elnusa Petrofin No.5 tanggal 17 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Bagus Nugraha Kusuma
Wardhana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHUAH.01.03-0255288 tanggal 22 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0139981.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

:
:
:
:
:

Alfian Nasution
Agus Maulana
Eldi Hendy
Djoko Siswanto
Hery Setiawan

Direksi
Direktur Utama
Direktur Operasi dan Marketing
Direktur Administrasi dan Keuangan

:
:
:

Haris Syahrudin
Nur Kholis
Aditya Dewabroto

Ikhtisar Data Keuangan singkat
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2019
1.974.247
1.107.918
866.329

Total Aset
Total Liabilitas
Ekuitas - Neto
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

31 Desember 2019
4.364.089
(3.909.600)
454.489
271.344

Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
6.

PT Patra Nusa Data (“PND”)

a.

Riwayat Singkat PND

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
1.378.949
715.780
663.169
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
3.892.297
(3.508.346)
383.951
235.721

PND suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan
di Jakarta. PND didirikan dengan nama “PT Patra Nusa Data” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT Patra Nusa Data No. 5 tanggal 4 November 1997, yang dibuat di hadapan Pudji Redjeki
Irawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusannya No. C2-15964.HT.01.01.Th 99 tanggal 3 September 1999 dan telah didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat di bawah No. 2744/BH.09.02/X/99 tanggal 4 Oktober 1999 serta
telah diumumkan dalam Tambahan No. 96, Berita Negara Republik Indonesia No. 8044 tanggal 30 November
1999 (“Akta Pendirian PND”).
Anggaran dasar PND telah beberapa kali dirubah dan perubahan anggaran dasar PND terakhir kali adalah
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT Patra Nusa Data
No. 98 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah
mendapat persetujuan Menkumham di bawah No. AHU-56703.AH.01.07.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0077432.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 29
Agustus 2008 (“Akta No. 98/2008”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum
Pemegang Saham (Sirkuler) PT Patra Nusa Data No. 23 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Ulia
Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan Menkumham di bawah No.
AHU-0088398.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di
bawah No. AHU-0206587.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019 (“Akta No. 23/2019”).
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b.

Kegiatan Usaha PND

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PND, maksud dan tujuan PND ialah berusaha dalam bidang:
1. Jasa.
2. Perdagangan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
a. Bidang Jasa.
1. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Komputer Lainnya.
Mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau
tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang
mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya
menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan
keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini dapat menyediakan komponen
sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini
dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini pada
umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan
manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien,
demikian juga jasa pendukung terkait.
2. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.
Mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang
belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up)
personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital
forensik.
3. Aktivitas Pengolahan Data.
Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan
tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari
tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan
kegiatan pengelolaan data besar (big data).
4. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap
pakai lainnya. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan komputer dan permasalahannya,
pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah
tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer,
Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat
dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dab
laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi
aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien.
2. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL.
Diklasifikasikan di tempat lain, seperti: Jasa informasi berbasis telepon, Jasa pencarian informasi atas
dasar balas jasa atau kontrak, Jasa kliping berita, Jasa kliping pers, dan lain-lain, Jasa penyedia konten,
Sub golongan ini tidak mencakup: Kegiatan call center, Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak
seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, kelompok ini mencakup usaha
jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis
telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping
pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.
6. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI.
Mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri,
proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas, perluasan dan realisasi proyek yang
berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik
industri, teknik sistem dan teknik keamanan, proyek manajemen air dan kegiatan manajemen proyek
yang berkaitan dengan konstruksi, kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin,
kebersihan dan pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain, kegiatan survei geofisika, geologi dan
survei seismik atau gempa bumi, kegiatan survei geodetis meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei
hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spesial dan kartografi
termasuk kegiatan pemetaan.
7. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan.
Mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan
pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam
negeri.
8. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
Mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan dengan pertambangan minyak dan gas
bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak
atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran,
perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur,
pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi,
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9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan,
pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam
kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.
Pergudangan dan Penyimpanan.
Mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut
dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial.
Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.
Mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101
sampai dengan 52103.
Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabar.
Mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk
pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi,
seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan
komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit,
pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan
perlengkapan telegraf dan komunikasi non vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana
fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari
berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari
jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah
tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dan kabel. Kegiatan
penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya
telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public
Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang
melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa.
Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.
Mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi
seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan
akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur
komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya
jaringan telekomunikasi seluler dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan
transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau
kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan
operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan
rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.
Jasa Sistem Komunikasi.
Mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal). VSAT
adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket.
Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU Radio Trunking, STBS dan lainnya.
Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya.
Mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau
tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang
mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya
menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan
keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini dapat menyediakan komponen
sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini
dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini pada
umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan
manajemen dan pengoperasian penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien
dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.
Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi
dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan
keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia,
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh
agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan
prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian
nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian,
efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
Instalasi Elektronika.
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal
maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, close sirkuit TV dan sound system.
Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu.
Mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam
rangka penambahan tenaga kerja, dimana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau
sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan
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b.

c.

pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja, kegiatannya seperti jasa
penyediaan tenaga penjaga stand pameran.
18. Penyediaan Sumber Dana Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.
Mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk
pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas
manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan
upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya, tetap tidak bertanggung jawab untuk
pengarahan dan pengawasan pekerja.
Bidang Perdagangan.
1. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer.
Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
2. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
Mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan
komunikasi.
3. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak.
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar
lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang
menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian
bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet, dan agen yang
terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang
setengah jadi, bahan bakar, biji-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman,
dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu - kayuan dan bahan bangunan,
mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang
keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PND

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 98/2008 juncto Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat
Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Patra Nusa Data No. 06 tanggal 11 September 2017, yang dibuat di
hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan dalam database SABH
di bawah No. AHU-AH.01.03-0170774 tanggal 12 September 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU-0113451.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 September 2017, struktur permodalan dan susunan
pemegang saham PND adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Perseroan
2. ETSA
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham Dalam Portepel
d.

Nilai Nominal Rp30.000,- per Saham
Jumlah Nilai
Persentase
Jumlah Saham
Nominal (Rupiah)
(%)
80.000
2.400.000.000
19.900
100
20.000
60.000

597.000.000
3.000.000
600.000.000
1.800.000.000

99,50
0,50
100,00
-

Pengurusan dan Pengawasan PND

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PND sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Patra Nusa Data No.02 tanggal 5 September
2017, yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan
dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0168883 tanggal 6 September 2017 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0110524.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 juncto Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Patra Nusa Data No.06 tanggal 9 Juli
2020, yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan
dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0284536 tanggal 10 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0110753.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Budi Rahardjo
Raden Mas Happy Paringhadi Joko Sulistiono

Direksi
Direktur

:

Dian Nugrahaningsih
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Ikhtisar Data Keuangan singkat
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2019
141.794
13.196
128.598

Total Aset
Total Liabilitas
Ekuitas - Neto
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

31 Desember 2019
47.421
(34.924)
12.497
1.780

Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
7.
a.

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
149.381
9.244
140.137
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
75.881
(53.174)
22.707
13.889

PT Sigma Cipta Utama (“SCU”)
Riwayat Singkat SCU

SCU suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan
di Jakarta. SCU didirikan dengan nama “PT Sigma Cipta Utama” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan
Terbatas PT Sigma Cipta Utama No. 10 tanggal 8 April 1980 juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 14
tanggal 5 November 1980, yang keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta dan
telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.
Y.A.5/66/8 tanggal 26 Januari 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1684 tanggal
14 Mei 1981 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 34, Berita Negara Republik Indonesia No. 646 tanggal
26 April 1985 (“Akta Pendirian SCU”).
Anggaran dasar SCU telah beberapa kali dirubah dan perubahan anggaran dasar SCU terakhir kali adalah
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Sigma Cipta Utama No. 99 tanggal
25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan
Menkumham di bawah No. AHU-57388.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 September 2008 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0078218.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 1 September 2008 (“Akta No.
99/2008”) junctis Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Sigma Cipta Utama No. 18 tanggal 12 Januari 2010,
yang dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan
Menkumham di bawah No. AHU-03316.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 21 Januari 2010 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0004923.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 21 Januari 2010 (“Akta No.
18/2010”) dan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT
Sigma Cipta Utama No. 22 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan Menkumham di bawah No. AHU0088399.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0206590.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019 (“Akta No. 22/2019”).
b.

Kegiatan Usaha SCU

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SCU, maksud dan tujuan SCU ialah berusaha dalam bidang:
1.
2.
3.

Menjalankan usaha dalam bidang jasa.
Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan.
Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
a. Bidang Jasa, antara lain:
1) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
Mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas
dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara
tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan
pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan
sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling,
pencairan dan degasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran
percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang
minyak bumi dan gas alam.
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2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

Pergudangan dan Penyimpanan.
Mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut
dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial.
Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat.
Mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan
pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu
badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau
Batam.
Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.
Mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101
sampai dengan 52103.
Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya.
Mencakup kegiatan usaha penggantian (switching) dan pelansiran (shunting), bantuan derek, pencairan
gas untuk tujuan transportasi dan jasa penunjang angkutan darat lainya.
Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel.
Mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk
pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi,
seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan
komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit,
pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan
pelengkapan telegraf dan komunikasi non vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana
fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari
berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari
jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah
tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan
penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya
telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public
Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang
melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa.
Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.
Mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi
seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan
akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur
komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya
jaringan telekomunikasi seluler dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan
transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau
kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan cari pemilik dan
operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan
rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.
Aktivitas Telekomunikasi Satelit.
Mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit
stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup
pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data,
teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit.
Jasa Nilai Tambah Telepon Lainnya.
Mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah kegiatan lainnya, kegiatan lainnya jasa nilai tambah telepon
seperti kartu panggil, dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.
Internet Service Provider.
Mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk
mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.
Jasa Sistem Komunikasi.
Mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal) adalah
suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Yang
menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya.
Jasa Interkoneksi Internet (NAP).
Mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet.
Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa
interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa
interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi
melakukan pengaturan trafik penyelenggara jasa akses internet.
Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (ITKP).
Mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini
menyelenggarakan internet telepon yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.
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14) Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan
Mobilitas Terbatas.
Mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap
lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit
prabayar atau tagihan telepon pasca bayar pelanggan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal
tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang
dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital,
termasuk software aplikasi untuk diunduh.
15) Jasa Multimedia lainnya.
Mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan
61924.
16) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan.
Mencakup usaha penyelenggara telekomunikasi yang Penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus
yang digunakan untuk keperluan Pertahanan Keamanan.
17) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL.
Mencakup usaha menyelenggarakan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain.
Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucer pulsa maupun elektronik dan
penjualan kartu perdana telepon seluler.
18) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce).
Mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan
meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
19) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap
pakai lainnya. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan
permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan
pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna
komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk
membuat dan mengimplementasikan, seperti peranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), peranti
lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian
perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga
berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien.
20) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.
Mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi,
pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi dan pembangunan dan penerapan
keamanan informasi.
21) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.
Mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau
tanpa dikaitkan dengan aplikasi peranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang
mengintegrasikan perangkat keras, peranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi
biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan
jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini dapat menyediakan
komponen sistem perangkat keras dan peranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau
komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam sub
golongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem.
Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas
pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.
22) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.
Mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang
belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up)
personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital
forensik.
23) Aktivitas Pengolahan Data.
Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan
tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari
tahap pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan
kegiatan pengelolaan data besar (big data).
24) Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.
Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk
menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang
mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media
yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung
dengan tujuan komersial.
25) Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL.
Diklasifikasikan di tempat lain, seperti: jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas
dasar balas jasa atau kontrak, jasa kliping berita, jasa kliping pers, dan lain-lain, jasa penyedia konten
sub golongan ini tidak mencakup: kegiatan call center, jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak
seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, kelompok ini mencakup usaha
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26)

27)

28)

29)

30)
31)

32)

33)

34)

35)

jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis
telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping
pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.
Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi
dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan
keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia,
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh
agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan
prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian
nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian,
efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI.
Mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri,
proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknis lalu lintas, perluasan dan realisasi proyek yang
berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri
dan teknik sistem, dan teknik keamanan, proyek manajemen air, dan kegiatan manajemen proyek yang
berkaitan dengan konstruksi, kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin kebersihan
dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain, kegiatan survei geofisika, geologi dan survei
seismik atau gempa bumi, kegiatan survei geodetis meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei
hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan tanah dan kegiatan informasi spasial dan
kartografi termasuk pemetaan.
Jasa Sertifikasi.
Mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel,
sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3),
sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem verifikasi legalitas
kayu dan lain-lain. Termasuk kegiatan laboratorium dan kalibrasi yang menghasilkan sertifikat.
Jasa Inspeksi Periodik.
Mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam
kegiatan ini misalnya pemeriksaan, peralatan tekan, pre shipment, proses produksi, pemeliharaan atau
perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor.
Jasa Inspeksi Teknik Instalasi.
Mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan
instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya.
Jasa Kalibrasi/Metrologi.
Mencakup kegiatan sertifikasi atau pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/pemeliharaan
suatu alat ukur atau alat tera, misalnya timbangan jalan, pompa meter pom bensin dan sebagainya
sehingga alat tersebut dinyatakan valid selama masa yang ditentukan dan mencakup kegiatan lembaga
kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan
misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer, timbangan dan sebagainya.
Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan.
Mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan
pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam
negeri.
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri.
Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan
peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan,
seperti mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin
percetakan dan mesin las listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat
pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi profesional, alat untuk produksi
gambar hidup, alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersial dan industri lainnya. Sewa guna
usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin dan peralatan industri yang secara umum digunakan
sebagai barang modal oleh perusahaan dimasukkan ke dalam kelompok 64910.
Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu.
Mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam
rangka penambahan tenaga kerja, dimana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau
sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan
pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja, kegiatannya seperti jasa
penyediaan tenaga penjaga stand pameran.
Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.
Mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk
pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas
manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal berhubungan dengan upah,
pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya, tetapi tidak bertanggung jawab untuk
pengarahan dan pengawasan kerja.
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b.

c.

36) Aktivitas Jasa Sistem Keamanan.
Mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan
elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharanya, pemasangan,
perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik ruangan
besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan
kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan
pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini.
37) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL.
Mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat
lain, seperti jasa laporan pengadilan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran
langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalaman barcode, jasa pencetakan barcode,
jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir, jasa penyimpanan,
jasa pungutan parkir yang menggunakan meter koin, kegiatan pelelangan independen, administrasi
program loyalitas, dan kegiatan penunjang-penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak
diklasifikasikan di tempat lain.
38) Perpustakaan dan Arsip Swasta.
Mencakup kegiatan perpustakaan dan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh swasta.
Bidang Perdagangan, antara lain:
1) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer.
Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
2) Perdagangan Besar Peranti Lunak.
Mencakup usaha perdagangan besar peranti lunak.
3) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik.
Mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikro cip
dan IC dan PCB.
4) Perdagangan Besar Disket, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong.
Mencakup usaha perdagangan besar disket, pita audio dan pita video kosong, CD dan DVD kosong.
5) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
Mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan
komunikasi.
Bidang Pembangunan, antara lain:
1) Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi dan Rambu Sungai.
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu
navigasi laut, dan rambu sungai, seperti bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu
sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya.
2) Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara.
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi
navigasi udara, termasuk bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena dan bangunan
sejenisnya.
3) Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api.
Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi
kereta api.
3) Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral
telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara
pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk
jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh.
5) Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya.
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan
telekomunikasi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42211 sampai dengan 42218. Termasuk
konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas.
6) Instalasi Telekomunikasi.
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat
tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun
pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan
pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi.
7) Instalasi Navigasi Laut dan Sungai.
Mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan navigasi laut dan sungai, termasuk instalasi pada
menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu pelabuhan dan bagian rambu suar lainnya.
8) Instalasi Navigasi Udara.
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi udara, seperti instalasi pada bangunan telekomunikasi
navigasi udara dan pemancar/penerima radar, vasi approach light, penerangan landasan pacu, DVOR,
ILS, NDB dan sejenisnya.
9) Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api.
Mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
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10) Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya.
Mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan
raya.
11) Instalasi Elektronika.
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal
maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system.
12) Instalasi Minyak dan Gas.
Mencakup kegiatan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun
bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran dan perbaikan
instalasi minyak dan gas.
13) Instalasi Metrologi, Klimatologi dan Geofisika.
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, klimatologi dan klimatologi ukuran kecil, sedang
atau besar.
c.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SCU

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCU
adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Perseroan
2. Sakti Tamat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham Dalam Portepel
d.

Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham
Jumlah Nilai
Persentase
Jumlah Saham
Nominal (Rupiah)
(%)
4.622.400
462.240.000.000
1.155.450
150
1.155.600
3.446.800

115.545.000.000
15.000.000
115.560.000.000
344.680.000.000

99,99
0,01
100,00
-

Pengurusan dan Pengawasan SCU

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SCU sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Sigma Cipta Utama No. 10 tanggal 10 Juli
2017, yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan
dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0153435 tanggal 17 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0087064.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 juncto Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sigma Cipta Utama No. 10 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat di
hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan dalam database SABH
di bawah No. AHU-AH.01.03-0265836 tanggal 30 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di
bawah No. AHU-0102543.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama

:

Raden Mas Happy Paringhadi Joko Sulistiono

Direksi
Direktur
: Dian Nugrahaningsih
Ikhtisar Data Keuangan singkat
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2019
156.015
31.689
124.326

Total Aset
Total Liabilitas
Ekuitas - Neto
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

31 Desember 2019
103.554
(75.250)
28.304
12.012

Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
137.532
24.593
112.939
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2018
90.107
(62.044)
28.063
13.163

8.
a.

PT Elnusa Daya Kreatif (“EDK”)
Riwayat Singkat EDK

EDK suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan
di Jakarta. EDK didirikan dengan nama “PT Elnusa Daya Kreatif” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT Elnusa Daya Kreatif No. 03 tanggal 6 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Ulia Azhar,
S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0010617.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal
9 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0027687.AH.01.11.Tahun 2015
tanggal 9 Maret 2015 (“Akta Pendirian EDK”).
b.

Kegiatan Usaha EDK

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar EDK, maksud dan tujuan EDK ialah berusaha dalam bidang:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jasa.
Perdagangan.
Konstruksi.
Industri Pengolahan.
Pertambangan dan Penggalian
Kegiatan Jasa Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
a.
Jasa, meliputi:
1)
Konsultasi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.
2)
Konsultasi Bidang Listrik.
Meliputi perencanaan untuk perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana
penunjang serta kegiatan usaha terkait.
3)
Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Usaha Lainnya.
b.
Perdagangan, meliputi:
1)
Perdagangan Eceran.
Kecuali mobil dan motor.
2)
Perdagangan Besar.
Kecuali mobil dan sepeda motor.
3)
Perdagangan Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
c.
Konstruksi, meliputi:
1)
Konstruksi Khusus.
2)
Konstruksi Bangunan Sipil.
3)
Konstruksi Gedung.
d.
Industri Pengolahan, meliputi:
1)
Industri Barang Galian dan Logam.
2)
Industri Logam Dasar.
3)
Industri Barang Logam.
Kecuali mesin peralatannya.
4)
Industri Peralatan Listrik.
5)
Industri Mesin dan Perlengkapan YTDI.
6)
Industri Pembangkit Tenaga Listrik.
Meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran dan usaha lain yang terkait dalam
ketenagalistrikan.
7)
Industri Peralatan Listrik, Industri Alat-Alat Listrik Serta Kegiatan Usaha Terkait.
8)
Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya Serta Kegiatan Usaha Terkait.
e.
Pertambangan dan Penggalian.
1)
Pertambangan Batu Bara dan Lignit.
2)
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi.
3)
Pertambangan Bijih Logam.
4)
Jasa Pertambangan.
f.
Kegiatan Jasa Lainnya.
1)
Pembangunan, Pemasangan, Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan dan Pengembangan
Teknologi yang Menunjang Penyediaan Tenaga Listrik.
2)
Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Ketenagalistrikan, Menjalankan Pengelolaan dan Pemanfaatan
Sumber Daya Alam dan Sumber Energi Lainnya Untuk Kepentingan Tenaga Listri Sesuai Dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
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c.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham EDK

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EDK adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp10.000,- per Saham
Jumlah Nilai
Persentase
Jumlah Saham
Nominal
(%)
(Rupiah)
1.000.100
10.001.000.000
-

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Elnusa Patra Ritel*
990.099
9.900.990.000
90,00
2. EFK
10.001
100.010.000
10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
1.000.100
10.001.000.000
100,00
Saham Dalam Portepel
*Catatan:
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi No.
43 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan
dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-0006497 tanggal 29 Juni 2018 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-03398.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 29 Juni 2018, PT Elnusa Patra
Ritel melakukan Penggabungan kedalam EFK.
d.

Pengurusan dan Pengawasan EDK

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EDK sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Patra Nusa Data No.06 tanggal 13 Juli 2017,
yang dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah didaftarkan dalam
database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0152726 tanggal 14 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan di bawah No. AHU-0086028.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris

:

Raden Mas Happy Paringhadi Joko Sulistiono

Direksi
Direktur

:

M. Akbarul Syah Alam

F.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Struktur Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT Elnusa Tbk No. 25 tanggal 14 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan
telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0210643 tanggal 30 Mei 2018 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0074828.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018
(“Akta No. 25/2018”) junctis Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Elnusa Tbk. No. 30 tanggal 11 April 2019,
yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam database SABH di
bawah No. AHU-AH.01.03-0215405 tanggal 23 April 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0065689.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 (“Akta No. 30/2019”) dan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT Elnusa Tbk. No. 15 tanggal 8 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris
di Jakarta dan telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0294370 tanggal 17 Juli 2020
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0115414.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Juli
2020 (“Akta No. 15/2020”) adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris

:
:
:
:

Agus Prabowo
Lusiaga Levi Susila
Anis Baridwan
Antonius Ratdomopurbo

Susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Elnusa
Tbk No. 36 tanggal 31 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah
didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0243016 tanggal 17 September 2018 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0122026.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 September
2018 juncto Akta No. 15/2020 adalah sebagai berikut:
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Direksi:
Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur SDM & Umum
Direktur Pengembangan Usaha
merangkap Direktur Operasi

:
:
:
:

Ali Mundakir
Hery Setiawan
Tenny Elfrida
Arief Riyanto

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, telah memenuhi ketentuan dalam
POJK No. 33/2014.
Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Agus Prabowo
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 62 tahun.
Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 1958, meraih gelar Doctor of
Engineering (Department of Architectur) di Hokkaido University (1996),
Master of Engineering (Department of Architectur) di Hokkaido University
(1993), dan gelar Sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan ITB (1984).
Memiliki pengalaman kerja antara lain Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2007-2008), Deputi
Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (2008-2011), Deputi Bidang
Pengembangan dan Pembinaan SDM (2011-2015), Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2015-2018) dan Komite
Audit PT Pertamina (Persero) (2020).
Sejak Juli 2020 menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Saat ini, juga
menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Bidang Pengadaan (2019-sekarang) dan Senior Management Advisor
for Environment, United Nations Development Programme, Indonesia (2019sekarang).
Lusiaga Levi Susila
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 63 tahun.
Lahir di Cianjur pada tanggal 21 April 1956, meraih gelar Sarjana di Jurusan
Fisika Institut Teknologi Bandung (1985).
Memulai karir sebagai Field Enginer di Schlumberger (1981-2005), Direktur
Operasi PT Saripari Pertiwi Abadi (2005-2008), Direktur Operasi PT Permata
Driling Internasional (2008-2010), Direktur Operasi PT Pilar Anggaraksa
(2010-2013), Direktur Operasi PT Elnusa Tbk (2013-2015).
Dari tahun 2018 sampai saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen.
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Anis Baridwan
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 64 tahun.
Lahir di Solo pada tanggal 21 Februari 1955, meraih gelar Master in
Accounting di Saint Louis University, USA (1986), dan gelar Sarjana di
Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta (1976).
Memiliki pengalaman kerja antara lain sebagai Deputi Komisioner Audit
Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, Otoritas Jasa
Keuagan (2013-2015), Anggota Dewan Audit, Otoritas Jasa Keuangan (20152017).
Dari tahun 2019 sampai saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen.
Saat ini, juga menjabat sebagai Dosen Magister Management Universitas
Gadjah Mada (2002-sekarang), Komite Audit PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (2015-sekarang), Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast
Tbk (2018-sekarang), Komisaris Independen PT Envy Teknologies Indonesia
Tbk (2018-sekarang) dan Komisaris Independen PT Nikko Sekuritas
Indonesia (2018-sekarang).
Antonius Ratdomopurbo
Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun.
Lahir di Wonosari pada tanggal 5 Februari 1961, meraih gelar Doctor in
Geophysics & Geochemistry, Universite Joseph Fourier Grenoble, Perancis
(1992), Master in Geophysics & Geochemistry, Universite Joseph Fourier
Grenoble, Perancis (1991), dan gelar Sarjana di Jurusan Fisika Universitas
Gadjah Mada - Yogyakarta (1979).
Memiliki pengalaman kerja antara lain sebagai Kepala Balai Penyelidikan dan
Pengembangan Teknologi Kegunungapian, Kementerian ESDM (20012006), Kepala Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM
(2007-2008), Ketua Program World Organization of Volcano Observatories
Database, Senior Research Fellow, Universitas Teknologi Nanyang,
Singapore (2009-2013).
Dari tahun 2019 sampai saat ini menjabat sebagai Komisaris. Saat ini, juga
menjabat sebagai Sekretaris Badan Geologi, Kementerian ESDM (2017sekarang).
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Direksi
Ali Mundakir
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun.
Lahir di Lamongan pada tanggal 20 September 1969, meraih gelar Master of
Mechanical Engineering di University of Auckland (1999-2001), Master of
Geothermal Engineering, University of Auckland (1999-2001), dan Sarjana Teknik
Mesin di Universitas Brawijaya (1987-1991).
Memulai karir sebagai Manager Relation & Administrasi Korporat PT Pertamina
Hulu Energi (2010-2011), Corporate Secretary PT Pertamina Drilling Services
Indonesia (2011-2012), VP Corporate Communication Pertamina (2013-2015),
Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy (2015-2018), dan Direktur
Utama PT Pertamina Geothermal Energy (2018-2020).
Sejak Juli 2020 menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
Hery Setiawan
Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun.
Lahir di Semarang pada tanggal 17 Januari 1967, meraih gelar Magister di
Jurusan Manajemen Keuangan & Investasi Sekolah Bisnis Institut Pertanian
Bogor (2015), dan gelar Sarjana di Jurusan Ekonomi Manajemen Universitas
Diponegoro – Semarang (1991).
Memulai karir di Pertamina sejak tahun 1993, dengan menduduki berbagai macam
posisi jabatan antara lain Manajer Dana Pensiun Pertamina (2009-2011), Manajer
Cash Management, Treasury PT Pertamina (Persero) (2011-2014), Downstream
& NonCore SJV Performance Management Manager PT Pertamina (Persero)
(2014-2016), Finance & Services SJV Development Manager PT Pertamina
(Persero) (2016), dan Direktur Keuangan Dana Pensiun Pertamina (2016-2018).
Dari tahun 2018 sampai saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan.
Saat ini, juga menjabat sebagai Komisaris PT Elnusa Petrofin dan Komisaris PT
Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.
Tenny Elfrida
Direkur SDM & Umum
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 40 tahun.
Lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 1979, meraih gelar Sarjana Akuntansi
di Universitas Indonesia (2002).
Memulai karir sebagai Manager System & Procedure PT Elnusa Tbk (2009-2010),
Senior Manager of Quality Management PT Elnusa Tbk (2010-2012), VP of
Human Resource PT Elnusa Tbk (2012-2017), VP HR Operation PT Pertamina
(Persero) (2017), dan VP Human Capital Management Corporate PT Pertamina
(Persero) (2018-sekarang).
Sejak Juli 2020 menjabat sebagai Direktur SDM & Umum Perseroan.
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Arief Riyanto
Direkur Pengembangan Usaha merangkap Direktur Operasi
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.
Lahir di Magelang pada tanggal 17 Juni 1962, meraih gelar Sarjana di Jurusan
Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta (1987).
Memulai karir sebagai Field Mechanical Engineer-Cengkareng International
Airport Phase 2 Project, Saint Rap Colas – Waskita Karya Joint Operation (19871989), Senior Project Engineer di PT Arun LNG & Badak LNG (1990-1998),
Business Manager – Pertamina & BP Tangguh LNG Project (1999-2004), Kepala
Pengawas & Pengendali Proyek SKK Migas untuk Proyek Pertamina – Exxon
Banyu Urip (2010-2012), Vice President Management Representative SKK Migas
di Pertamina EP (2013), Kepala Divisi Koemersialisasi Gas Bumi SKK Migas
(2013-2015), Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas di
Bidang Operasi SKK Migas (2015-2017), Advisor of Corporate Services Inpex
Masela (2017-2018), Direktur Pengembangan Usaha – PT Elnusa Tbk (2018).
Dari tahun 2019 sampai saat ini menjabat sebagai Direkur Pengembangan Usaha
merangkap Direktur Operasi. Saat ini, juga menjabat sebagai Komisaris Utama
PT Elnusa Trans Samudera.
Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali
Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung
jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung
jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)
setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang untuk memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan
derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar)
dengan Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direktur lainnya.
Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru menjabat juga diwajibkan untuk membuat surat
pernyataan terkait dengan pemenuhan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap anggota Dewan Komisaris
dan Direksi, dimana diantaranya adalah menyatakan status hubungan aﬁliasi, dan hubungan kepengurusan di
perusahaan lain. Hal ini untuk memastikan tidak adanya rangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan atau yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Hubungan Keluarga dengan

Nama dan Jabatan

Dewan Komisaris
Agus Prabowo
Lusiaga Levi Susila
Anis Baridwan
Antonius Ratdomopurbo
Direksi
Ali Mundakir
Hery Setiawan
Tenny Elfrida
Arief Riyanto

Dewan
Komisaris

Direksi

Hubungan Keuangan dengan

PT
Pertamina
(Persero)
selaku
Pemegang
Saham
Utama/
Pengendali
Perseroan

Dewan
Komisaris

Direksi

PT
Pertamina
(Persero)
selaku
Pemegang
Saham
Utama/
Pengendali
Perseroan

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

√
√
x
x
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Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perseroan
yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS. Untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.

Memberikan putusan terhadap usulan perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis;
Memberikan tanggapan tertulis, untuk memberikan pendapat dan saran kepada RUPS atau usulan perbuatan
hukum yang akan dilaksanakan oleh Direksi yang diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan;
Memastikan efektvitas sistem pengendalian internal;
Melakukan penilaian kinerja Direksi dan dilaporkan kepada RUPS; dan
Memberikan arahan hal-hal pentng mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan
berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan, secara tepat waktu dan relevan, maupun arahan
strategis lainnya yang diperlukan.

Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir
Selama tahun buku 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan atas kegiatan operasional
Perusahaan diantaranya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2020;
Membuat laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019;
Melakukan kajian dan memonitor kinerja Perseroan setiap bulan;
Mengevaluasi dan memberikan keputusan atas proposal investasi yang diajukan Direksi;
Mengevaluasi dan memberikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2020;
Menetapkan KAP untuk melakukan audit 31 Desember 2019.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi
Direksi menjalankan tugas dan kewenangan pengurusan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan
termasuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Prinsip dasar pelaksanaan tugas dan
kewajiban Direksi Perseroan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dalam
mencapai maksud dan tujuannya;
Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha
meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan;
Dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Lusiaga Levi Susila
Anis Baridwan
Antonius Ratdomopurbo
Agus Prabowo*
Rata-rata kehadiran Dewan Komisaris
*menjabat sejak 8 Juli 2020

Jumlah Wajib
Rapat
12
9
9
12

Jumlah
Kehadiran
12
9
6
n/a

Jumlah Wajib
Rapat
37
37
37
37

Jumlah
Kehadiran
32
34
n/a
n/a

% Kehadiran
100%
100%
67%
n/a
89%

Direksi
Direksi
Hery Setiawan
Arief Riyanto
Ali Mundakir*
Tenny Elfrida*
Rata-rata kehadiran Direksi
*menjabat sejak 8 Juli 2020
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% Kehadiran
86%
92%
n/a
n/a
85%

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris
Lusiaga Levi Susila
Anis Baridwan
Antonius Ratdomopurbo
Agus Prabowo*
Direksi
Hery Setiawan
Arief Riyanto
Ali Mundakir*
Tenny Elfrida*
Rata-rata
*menjabat sejak 8 Juli 2020

Jumlah Wajib
Rapat

Jumlah
Kehadiran

12
9
9
12

12
9
6
n/a

100%
100%
67%
n/a

12
12
12
12

11
11
n/a
n/a

92%
92%
n/a
n/a
90%

% Kehadiran

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris
Nama

Jabatan

Dewan Komisaris
Agus
Komisaris
Prabowo*
Utama
Anis Baridwan Komisaris
Independen

Jenis
Pendidikan
dan Pelatihan

Materi
Pendidikan
dan Pelatihan

Tempat/Tanggal

Penyelenggara

-

-

-

-

Training

Lusiaga Levi
Susila

Komisaris
Independen

Seminar

Antonius
Ratdomopurbo

Komisaris

Seminar

Direksi
Ali Mundakir*
Arief Riyanto

Jakarta/
24-25 Juni 2019

CRMS
Indonesia

Bali/
5-6 Desember
2019

CRMS
Indonesia

Bali/
5-6 Desember
2019

CRMS
Indonesia

Direktur Utama

-

-

Direktur
Pengembangan
Usaha

Seminar

Jakarta/
4 Oktober 2019

PERTAMINA
CORPORATE
UNIVERSITY

Yogyakarta/
25 November
2019

HAGI-IAGIIAFMI-IATMI

Training

Filosofi Hukum
dalam
Pencegahan
Tindak Pidana
Korupsi di
Korporasi yang
telah di
Approve dan di
TTD oleh SVP
Human Capital
Development
Joint
Convention
HAGI-IAGIIAFMI-IATMI
Leader Forum

Jakarta/
20 Agustus 2019

Training

BOSIET

Training

Filosofi Hukum
dalam
Pencegahan
Tindak Pidana
Korupsi di
Korporasi yang
telah di

Jakarta/
24 Januari 2019
Jakarta/
4 Oktober 2019

PERTAMINA
CORPORATE
UNIVERSITY
Safety Training
Solusindo
PERTAMINA
CORPORATE
UNIVERSITY

Seminar

Hery Setiawan

Master Class:
Audit
Committee
Risk Beyond
2019:
International
Conference
Risk Beyond
2019:
International
Conference

Direktur
Keuangan
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-

-

Nama

Jabatan

Jenis
Pendidikan
dan Pelatihan

Seminar

Tenny Elfrida*

Materi
Pendidikan
dan Pelatihan
Approve dan di
TTD oleh SVP
Human Capital
Development
Workshop
Annual Report
dan
Sustainability
Report
-

Tempat/Tanggal

Penyelenggara

Jakarta/
15 November
2019

PT Elnusa Tbk

Direktur SDM &
Umum
*baru menjabat sejak 8 Juli 2020, sehingga sampai prospektus ini diterbitkan belum mengikuti pelatihan
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa besarnya
remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS, namun RUPS dapat memberikan kewenangan
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris melalui perangkat komitenya yakni Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala
mengevaluasi kebijakan, besaran dan struktur remunerasi. Prosedur remunerasi dilaksanakan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
Penetapan penghasilan berupa gaji/ honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor pendapatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tingkat inflasi dan
faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor realisasi pencapaian
kinerja Perseroan, tingkat kesehatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta faktor-faktor lainnya.
Jumlah remunerasi seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan
2018 adalah sebesar Rp9.390.879.427 dan Rp6.844.630.350.
Jumlah remunerasi seluruh Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah
sebesar Rp24.424.777.974 dan Rp22.003.879.997.
Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan
Perseroan atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Direksi Perseroan No. L9.000D.013C-2019.122 tanggal
4 November 2019, Direksi Perseroan mengangkat Ari Wijaya sebagai Corporate Secretary, terhitung sejak 1
November 2019.
Nama
Jabatan
Alamat
Telepon
Faksimili
Email

:
:
:
:
:
:

Ari Wijaya
Sekretaris Perusahaan
Graha Elnusa, Lantai 16 Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560, Indonesia
+62 21 78830850
+62 21 78830907
corporate@elnusa.co.id

Ari Wijaya
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar Magister Manajemen/Produksi dari Universitas Trisakti
pada Tahun 2009 dan gelar Sarjana Teknik Mesin/Produksi dari Universitas Brawijaya pada Tahun 1994.
Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak 2019. Sebelumnya menjabat sebagai sebagai Vice
President of Property Management & General Affairs PT Elnusa Tbk (2017-2019).
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Uraian Jabatan tanggal 26 Mei 2015 di mana
Sekretaris Perusahaan memiliki lima fungsi utama dalam mendukung hubungan Perusahaan dengan
stakeholders, yaitu:
1.
2.
3.
4.

Sebagai pejabat penghubung.
Sebagai komunikator perusahaan.
Sebagai pelaksana GCG.
Sebagai penatausahaan dokumen perusahaan.
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5.

Sebagai pusat informasi dan publikasi resmi perusahaan.

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan
Jenis
Pendidikan
dan Pelatihan
Sekretaris Perusahaan
Ari Wijaya
Training
Nama dan
Jabatan

Materi Pendidikan
dan Pelatihan

Tempat/Tanggal

Penyelenggara

Jakarta/
11 Januari 2019

PT Elnusa Tbk

Training

SS: Lindungi Aset
Anda Agar Lebih
Optimal
Basic Coaching

Jakarta/
8 Januari 2019

Coaching Indonesia

Training

Communication

Jakarta/
13 Februari 2019

John Robert Powers

Seminar

Business Dev. &
Strategic Planning

Jakarta/
6 Februari 2019

Smart Business
Coaching Firm

Seminar

Business Forum and
Workshop Elsa &
Schlumberger

Bogor/
21 November 2019

PT Elnusa Tbk

Komite Audit
Komposisi Anggota Komite Audit Perseroan tahun 2019 beranggotakan 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) Ketua
Komite yang juga merupakan Komisaris Independen Perseroan, dan 2 (dua) anggota yang merupakan pihak
independen. Susunan Komite Audit secara kronologis di sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Ketua
Anggota
Anggota

: Anis Baridwan
: Reynold M. Batubara
: Eddy Rachmadi

Catatan:
Sebagaimana termaktub dalam Surat Dewan Komisaris Perseroan No. L8.014C-2020.007 tanggal 17 Februari
2020, susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Ketua
Anggota
Anggota

: Anis Baridwan
: Adil Nusyirwan
: Serena Karlita Ferdinandus

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir sampai
dengan 3 kali RUPS Tahunan Perseroan setelah pengangkatannya.
Fungsi, tugas dan kewenangan Komite Audit adalah sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit PT
Elnusa Tbk. tanggal 22 Juli 2019. Piagam Komite Audit tersebut juga telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
(”POJK 55/2015”).
Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit per 31 Desember 2019:
Anis Baridwan
Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Profil Anis Baridwan dapat dilihat di Profil Dewan
Komisaris.
Reynold M. Batubara
Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas
Indonesia (1983).
Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan untuk periode kedua sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman panjang
sebagai auditor di berbagai perusahaan terkemuka. Beliau pernah bergabung dengan Arthur Young International
(1980-1987) sebagai Senior Auditor, lalu dengan Moret, Ernst & Young Netherland, Amsterdam (1987-1990)
sebagai Senior Auditor, Audit Manager di Ernst & Young Iternational (1990-1993), Head of Internal Audit di
Standard Chartered Bank (1993-1994), Country Head Group Audit di ABN AMRO Bank NV Indonesia (1994-2007)
dan Komite Audit & Manajemen Risiko PT Maybank Syariah Indonesia (2008-2019). Beliau juga saat ini menduduki
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posisi sebagai Komisaris dan anggota Komite Audit di sejumlah perusahaan, seperti PT Smartfren Telecom Tbk
(sejak Oktober 2009), PT Paramitra Alfa Sekuritas (sejak Desember 2009), PT Atlas Resources Tbk (sejak April
2012), PT Chandra Asri (sejak September 2015), PT Asuransi Etiqa International (sejak Oktober 2019) dan Bank
NET Syariah (sejak Januari 2020). Selain itu, beliau juga diangkat sebagai anggota Komite Tatakelola Perusahaan
Terpadu (Integrated Corporate Governance) di BNP Paribas (sejak Mei 2016).
Eddy Rachmadi
Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas UPN
Veteran Jakarta (1997)
Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan untuk periode kedua sejak tahun 2016. Beliau saat ini menjabat sebagai
Komite Audit di PT Penjaminan Jamkindo Syariah dan pernah menjabat sebagai Head Audit di Kresna Group
(2015). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Department Head Audit Distribution di PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (2013).
Fungsi, tugas dan kewenangan Komite Audit adalah sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit PT
Elnusa Tbk. tanggal 22 Juli 2019. Piagam Komite Audit tersebut juga telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit
Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab memberikan pendapat profesional dan independen membantu
Dewan Komisaris dan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya antara lain sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan.
Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.
Memberikan pendapat independen kepada Dewan Komisaris dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara
Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
Melakukan penelaahan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal dan mengawasi tindak
lanjutnya oleh Direksi atas temuan auditor internal.
Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perusahaan.
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Komite Audit
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit pada pasal 13 dinyatakan bahwa Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala paling
sedikit satu kali dalam tiga bulan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Komite Audit telah melaksanakan rapat
sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2019. Rapat diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dalam Pedoman Kerja
(Piagam) Komite Audit dan bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi setiap
anggota Komite Audit.
Komite Audit

Jumlah Wajib
Rapat
6
9
9
9
9

Anis Baridwan (Ketua)
Reynold M. Batubara (Anggota)
Eddy Rachmadi (Anggota)
Adil Nusyirwan* (Anggota)
Serena Karlita Ferdinandus* (Anggota)
Rata-rata
*diangkat menjadi Komite Audit Perseroan sejak Februari 2020

117

Jumlah
Kehadiran
5
8
8
n/a
n/a

% Kehadiran
83%
89%
89%
n/a
n/a
90%

Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit
Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman Kerja
(Piagam) Komite Audit serta Rencana Kegiatan Komite Audit Tahun 2019. Realisasi pelaksanaan kegiatan Komite
Audit di tahun 2019 diantaranya:
1.
2.
3.
4.

Melakukan penunjukan dan pengawasan terhadap pekerjaan auditor independen.
Menelaah dan membahas dengan auditor independen terkait dengan kualitas dan akseptabilitas dari standar
akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Perseroan.
Menelaah rancangan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Unit Internal Audit tahun 2019 yang disusun
berdasarkan tingkat risiko perusahaan (risk based audit).
Menelaah dan membahas hasil temuan atau konsultasi internal termasuk rekomendasinya terhadap
pelaksanaan PKAT dan melakukan monitoring tindak lanjutnya.

Unit Audit Internal
Sesuai dengan POJK No. 56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Direksi Perseroan No. L9.000D.013C-2019.096 tanggal 2 Mei 2019
tentang Perubahan Kepala Internal Audit PT Elnusa Tbk., Direksi Perseroan mengangkat Ganang Soegiyarso
sebagai Kepala Internal Audit terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam
Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Audit
Charter PT Elnusa Tbk. tanggal 18 Februari 2019. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja
Unit Audit Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Kepala Internal Audit

:

Ganang Soegiyarso

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Kepala Internal Audit:
Ganang Soegiyarso
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Memiliki riwayat pendidikan yaitu Ajun Akuntan Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara (STAN) Jakarta (1989), dan Akuntan STAN Jakarta (1995).
Menjabat sebagai Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2019. Sebelumnya menjabat sebagai sebagai Auditor
pada Tim Gabungan Pemeriksaan Wajib Pajak Potensial BPKP-Ditjen Pajak di Jakarta (1989-1992), Auditor pada
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang
(1995-2000), Auditor pada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskan BBKP Kantor Pusat di
Jakarta (2000-2005), Anggota Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) di Kejaksaan
Agung Jakarta (2005-2007), Auditor pada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskan BPKP
Kantor Pusat di Jakarta (2007-2008), Auditor pada Inspektorat Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta (20082009), Auditor pada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskan BPKP Kantor Pusat di Jakarta
(2009-2012), Internal Control Chief Officer pada PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) di Jakarta (2012), Senior
Auditor PT Elnusa Tbk (2013), Head of Internal Audit (Pjs) PT Elnusa Tbk (Maret – Agustus 2014), Senior Auditor
PT Elnusa Tbk (Agustus 2014-April 2019), Chief of Internal Auditor (Pjs) PT Elnusa Tbk (Mei 2019-Oktober 2019),
dan Chief of Internal Audit PT Elnusa Tbk (2019-sekarang.
Internal Audit bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berbasis risiko;
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan
kebijakan perusahaan sebagaimana tertera dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya sebagaimana
tertera dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat
manajemen;
Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit;
Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
Bekerja sama dengan Komite Audit;
Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit yang dilakukan;
Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Audit Charter PT Elnusa Tbk.
tanggal 18 Februari 2019 yang disusun secara sinergi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
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Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk dalam rangka membantu Dewan Komisaris
dalam hal mengusulkan nominasi suksesi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan
Remunerasi merupakan sub organ Dewan Komisaris yang memiliki tugas utama untuk membantu efektifitas fungsi
pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris terhadap tugas Direksi dalam mengelola Perseroan.
Mengacu kepada ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau
Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SK/DKELSA/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Elnusa Tbk, Dewan Komisaris
Perseroan menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang berlaku terhitung sejak
tanggal 30 April 2019 adalah sebagai berikut:
1.
2.

Ketua
Anggota

: Lusiaga Levi Susila
: A.A.A. Indira Pratyaksa*

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:
Lusiaga Levi Susila
Profil Ketua Komite Nominasi & Remunerasi, Lusiaga Levi Susila telah disajikan sebagai Komisaris Independen
pada profil Dewan Komisaris.
Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2018.
A.A.A. Indira Pratyaksa*
Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Memperoleh gelar Master Psikologi, Jurusan Psikologi, Universitas Gadjah
Mada (2000) dan Sarjana Psikologi, Jurusan Psikologi, Universitas Gadjah Mada (1995).
Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2019. Beliau saat ini menjabat
sebagai VP Human Capital PT Elnusa Tbk. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Manager Manpower
Planning (2017-2019), Manager Performance & Competency Management (2017) dan Senior Analyst Leadership
Development
PT Pertamina (Persero) (2015-2016).
*menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak April 2019
Catatan:
Sesuai POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
pasal 14 diantaranya bahwa penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari
Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Berdasarkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan
Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
1.

Terkait dengan fungsi Nominasi:
a. Mengkaji dan mengevaluasi setiap kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berkaitan antara
lain dengan pencapaian aktual kinerja Perseroan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta kebijakan Perseroan, pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan,
penerapan Good Corporate Governance dan pelaksanaan operasional perusahaan secara menyeluruh;
b. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan nominasi yang diberikan oleh Dewan
Komisaris.

2.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:
a. Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan setiap kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan
kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan remunerasi yang diberikan oleh Dewan
Komisaris.
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Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2019
Jumlah Wajib
Rapat
3
n/a

Komite Nominasi dan Remunerasi

Lusiaga Levi Susila
A.A.A. Indira Pratyaksa*
Rata-rata
*menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak April 2019

Jumlah
Kehadiran
3
n/a

% Kehadiran
100%
n/a
100%

G. SUMBER DAYA MANUSIA
Berikut tabel-tabel rincian komposisi Pekerja, termasuk Direksi, berdasarkan jenjang status, jenjang pendidikan,
jenjang jabatan dan jenjang usia.
Komposisi Pekerja Perseroan
Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah Pekerja Perseroan adalah 1.349 orang, dengan komposisi sebagai
berikut:
Komposisi Pekerja Perseroan menurut status kepegawaian
Status Pekerja

2019

Pekerja Tetap
Pekerja Kontrak
Jumlah

31 Desember
967
382
1.349

2018

964
390
1.354

Komposisi Pekerja Perseroan menurut jenjang pendidikan
Keterangan

2019

Perseroan
> Strata 2 (S2)
Strata 1 (S1)
Diploma
< SMA
Jumlah

31 Desember

2018

103
836
114
296
1.349

97
731
113
413
1.354

Komposisi Pekerja Perseroan menurut jenjang jabatan
Keterangan

2019

Direktur
Vice President & Fungsional Setara
Senior Manager & Fungsional Setara
Manager & Fungsional Setara
Junior Manager & Fungsional Setara
Supervisor
Staff
Tenaga Ahli
Jumlah

31 Desember
4
13
29
115
232
266
570
120
1.349

2018

5
9
26
67
243
448
478
76
1.354

Komposisi Pekerja Perseroan menurut keahlian
Keterangan

2019

Tenaga ahli Direktur Utama
Tenaga ahli Business Development
Tenaga Ahli Marketing
Tenaga Ahli Human Resources
Tenaga Ahli GDA Marine & TZ
Tenaga Ahli EPC & OM
Tenaga Ahli Drilling
Tenaga Ahli Well Intervention
Tenaga Ahli Engineering
Tenaga Ahli Property
Tenaga Ahli HSSE
Jumlah

120

31 Desember
1
3
2
1
31
13
59
4
3
1
2
120

2018

5
2
2
1
22
13
25
7
1
0
0
78

Komposisi Pekerja Perseroan menurut jenjang usia
Keterangan

31 Desember

2019

>55
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
<20
Jumlah

19
120
161
191
277
312
217
52
0
1.349

2018

21
112
171
223
270
323
219
15
1.354

Komposisi Pekerja Perseroan menurut aktivitas kerja
Keterangan

31 Desember

2019

Operasi
Shared Service
Jumlah

1.140
209
1.349

2018

1.033
321
1.354

Komposisi Pekerja Perseroan menurut lokasi pekerjaan
Keterangan

31 Desember

2019

Jakarta
Balikpapan
Jumlah

1.079
270
1.349

2018

972
382
1.354

Komposisi Pekerja Perseroan menurut gender
Keterangan

31 Desember

2019

Laki-laki
Perempuan
Jumlah

1212
137
1.349

2018

1.238
116
1.354

Komposisi Pekerja berkewarganegaraan asing
Pada 28 Mei 2020, Perseroan memiliki sejumlah 1 (satu) tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam
notifikasi penggunaan tenaga kerja asing yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP. 014715/PPTK/PTA/Notif/2020
tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang menyatakan bahwa Perseroan diberikan izin untuk
mempekerjakan Aleksandr Malikov sebagai tenaga kerja asing yang menjabat sebagai Technical Advisor.
Perizinan yang dimiliki Pekerja berkewarganegaraan asing
Saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) orang tenaga kerja asing yang bekerja di Grup Perseroan, dengan rincian
sebagai berikut:
No.

Nama

Jabatan

1.

Aleksandr
Malikov

Technical
Advisor

Perizinan

RPTKA

Warga
Negara

No.

Masa Berlaku

Masa Berlaku

Russia

037742

28/05/20

28/09/20

No.

037742/PPT
K/PTA/2020

Sarana pendidikan dan pelatihan Pekerja Perseroan
Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah sumber daya manusia (SDM), oleh karena itu Perseroan
menyadari akan posisi strategis SDM yang dimiliki untuk terus menjaga kualitas produk dan layanan dalam
menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang.
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Sebagai perusahaan yang berorientasi pada layanan, salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah
sumber daya manusia. Perseroan senantiasa berusaha menjaga dan mengembangkan kualitas dari sumber daya
manusia agar produktivitas, pelayanan dan kinerja Perseroan dapat berkembang menuju ke arah yang lebih baik.
Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki, Perseroan memiliki program-program pelatihan baik
dari sisi personal skill maupun working skill.
Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan di lingkungan Perseroan dilakukan oleh
Elnusa Petroleum School (EPS). EPS bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan program pelatihan dan
pembelajaran, melakukan review terhadap kompetensi setelah proses pelatihan, dan memastikan adanya
dokumentasi serta pemutakhiran materi knowledge management dalam rangka mendukung peningkatan
kompetensi SDM Perseroan. Adapun jumlah jam pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan selama periode 3
(tiga) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

2019
152.918

Man Hour
(jam)
2018
73.247

Pertumbuhan Man Hour Pelatihan
(%)
2019
2018
2017
109%
33,1%
-19,4%

2017
55.036

Pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya
Program-program pelatihan juga difokuskan untuk peningkatan kompetensi dan pemenuhan persyaratan
pekerjaan, terutama bagi Fungsi Operasi. Untuk memastikan pemenuhan persyaratan pekerjaan ini, maka
dilakukan program Sertifikasi. Dalam hal ini Perseroan telah bekerja sama beberapa badan yang mempunyai
otoritas untuk memberikan Sertifikasi Kompetensi seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), LSP Migas
Jakarta, Disnakertrans dan beberapa vendor lain baik didalam maupun diluar negeri.
Beberapa bidang sertifikasi yang telah dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut:
Bidang

Production,
Operation &
Maintenance

HSSE

GRS

Sertifikasi
Pengeboran Darat
Perawatan Sumur
Operasi Pesawat Angkat
Operasi Produksi
Welding
Scaffolding
Slickline
Eksplorasi subbidang Seismik
IADC Wellsharp Drilling
Pengelolaan Bahan Peledak
Basic Sea Survival
Basic Safety Training
Advance Safety Training
Helicopter Underwater Escape Training
Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)
H2S
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL)
Operator Gas Tester
Basic Safety Training - Marine
Training of Trainer Defensive Driving Course
K3LL Seismik
Pengelola Bahan Peledak
Juru Bor Seismik
Juru Tanam Dinamit
Juru Tembak Seismik
Juru Ukur Seismik
Ahli Rekam Seismik
Operator Vibroseis Truck
Jasa Peledakan/Pengelola Bahan Peledak Komersial
Juru Ledak Non Tambang & Jasa Peledakan

Jumlah Pekerja yang
Memilki Sertifikasi
10
199
27
120
96
233
14
•
114
40
500
1389
36
18
111
57
6
11
19
24
12
24
24
22
10
5
5
4
15
6

Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan proyek, maka Perseroan secara rutin melaksanakan
program pelatihan Project Management dengan modul pembelajaran sesuai standar dari Project Management
Institute.
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Program-program pelatihan yang lain juga dilakukan untuk Fungsi Shared Service maupun pelatihan dengan
materi umum yang dapat diikuti oleh Pekerja sesuai dengan kebutuhan seperti Program Pelatihan For Non
Finance, Basic HR for Non HR, Design Thinking, Business Process, dan sebagainya.
Serikat Pekerja
Serikat Pekerja di lingkungan PT. Elnusa Tbk. sesuai bukti pencatatan di Sukdisnakertrans Jakarta Selatan No.
249/V/P/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 dengan nama Serikat Pekerja Elnusa (SP – Elnusa).
Tujuannya bersama-sama dengan Perusahaan:
•
•
•
•

Mewujudkan budaya kerja yang baik, produktif dan tentram di lingkungan kerja Perusahaan.
Menegakkan disiplin kerja.
Memberikan bimbingan dan motivasi para Pekerja dalam menjalankan tugasnya.
Memberikan bimbingan kepada para Pekerja untuk memahami hak & kewajibannya sebagai Pekerja.

Pola kerjasamanya: Sebagai Mitra dan Partnership Perusahaan dalam hubungan kerja dengan para Pekerja
Dengan melakukan Prinsip Hubungan Industrial yang baik dan Komunikasi yang terbuka, mulai dari pendirian
Serikat Pekerja Elnusa tahun 2002 sampai dengan saat ini tidak ada terjadi Pemogokan di lingkungan kerja PT
Elnusa Tbk.
Perseroan pernah memiliki program ESA (Employee Stock Allocation Program) yang merupakan penjualan saham
Perseroan kepada peserta program ESA melalui penjatahan pasti pada saat Penawaran Umum Perdana kepada
seluruh karyawan tetap dan pengurus Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali Komisaris Independen pada tahun
2008 lalu.
Kesejahteraan Pekerja
Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan (Benefit) bagi Pekerja dan
keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh Pekerja tetap dan kontrak.
Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:
A. Benefit:
- Program jaminan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- Tunjangan hari raya keagamaan
- Pelayanan medis dan BPJS kesehatan
- Asuransi Kesehatan
- Asuransi Jiwa
- Bantuan Pembelian Kacamata
- Bantuan Biaya Persalinan
- Pesangon
- Cuti Pekerja dan Tunjangan Cuti
- Tunjangan Perjalnan Dinas
- Tunjangan Mutasi Antar Kota
- Bantuan Biaya Pemakaman
- Karangan Bunga
- Medical Check Up Rutin
- Employee Gathering
- Telekomunikasi bagi Pekerja dengan jenjang jabatan tertentu
- Tunjangan pendidikan anak Pekerja yang berprestasi
- Reward atas loyalitas Pekerja yang bekerja lebih dari 5 tahun dan kelipatannya
B. Fasilitas:
- Car Ownership Program (COP)
- Computer Operational Ownership Program (COOP)
- Fasilitas Olah Raga
- Koperasi
- Sarana Ibadah & Kegiatan Keagamaan
- Fasilitas Parkir
Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas Pekerja Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan
Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.
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H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan per tanggal pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Pengendali Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) dimana pemegang saham terakhirnya adalah Pemerintah
Republik Indonesia.
Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nama
Agus Prabowo
Antonius Ratdomopurbo
Lusiaga Levi Susila
Anis Baridwan
Ali Mundakir
Hery Setiawan
Tenny Elfrida
Arief Riyanto
R.M. Happy Paringhadi
Joko Sulistiono
Dian Nugrahaningsih
Joko Eko Purwanto
Didik Purwanto
Estadi Budiatman
Dani Zaenal Mutaqin
Alfian Nasution
Agus Maulana
Eldi Hendy
Djoko Siswanto

Perseroan
KU
K
KI
KI
DU
D
D
D
-

SCU
-

ETSA
-

EFK
-

EPN
K

PND
-

EGI
K

EOS
-

EDK
-

KU

KU
-

K
-

-

K

-

K
-

K

-

D
-

K
D
-

DU
D
-

KU
K
K
K

D
-

-

-

-
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No.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
KU
KI
K
EFK
EGI
EOS
ETSA
I.

Nama
Haris Syahrudin
Nur Kholis
Aditya Dewabroto
Budi Rahardjo
Sopyan Mardiana
Dian Sri Santoso
M. Akbarul Syah Alam
:
:
:
:
:
:
:

Perseroan
-

SCU
-

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris
PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi
PT Elnusa Geosains Indonesia
PT Elnusa Oilfield Services
PT Elnusa Trans Samudera

ETSA
DU
D
EPN
EPR
PND
SCU

EFK
:
:
:
:
:
:

EPN
DU
D
D
-

PND
KU
-

EGI
D
-

EOS
D

EDK
D

Direktur Utama
Direktur
PT Elnusa Petrofin
PT Elnusa Patra Ritel
PT Patra Nusa Data
PT Sigma Cipta Utama

TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang
memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki
hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (arm’s length basis) sebagaimana halnya jika
dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi–transaksi dengan pihak-pihak yang
memiliki hubungan afiliasi:
No.
1.

Nama Perjanjian

Pihak

Akta
Perjanjian 1. PT
Bank
Pemberian Fasilitas Non
Mandiri
Cash
Loan
No:
(Persero) Tbk
CRO.KP/406/NCL/2018
(“Kreditur”)
No. 02 tanggal 16 2. Perseroan
November 2018, yang
(“Debitur”)
dibuat di hadapan Aliah
S.H., Notaris pengganti
dari Julius Purnawan
S.H., Notaris di Jakarta
juncto
Surat
TIO
CRO/CCl.
/ADD/2019
bulan November 2019
perihal Addendum I
(Pertama)
atas
Perjanjian
Perjanjian
Pemberian
Fasilitas
Non-Cash Loan No:
CRO.KP/406/NCL/2018
No. 02, yang dibuat di
bawah
tangan
dan
bermaterai cukup.

Ruang Lingkup
Jenis dan Jumlah Fasilitas:
Non Cash Loan sublimit Trust
Receipt dengan sifat kredit
Revolving dan Uncommited.
1. Fasilitas Non Cash Loan
(“NCL”) Debitur bersifat global
line/dapat digunakan untuk
anak-anak perusahaan yang
terkonsolidasi yaitu:
EPN;
EFK;
ETSA;
SCU.
Dengan
total
fasilitas
USD20,000,000 atau ekuivalen
Rupiah serta valuta lain yang
tersedia di Kreditur.
Selama perjanjian ini masi berlaku,
maka Perseroan harus melakukan
hal-hal antara lain:
1. Menyampaikan
laporan
keuangan Inhouse setiap
triwulan dan paling lambat
telah diterima Kreditur 90
(sembilan puluh) hari setelah
akhir periode laporan;
2. Memberikan right of first
refusal atau hak eksklusif
kepada Kreditur dan/atau
groupnya (Mandiri Group)
untuk
menjadi
arranger,
underwriter atau fungsi-fungsi
lainnya dalam hal Debitur akan
melakukan corporate actions,
melakukan investasi pada
perusahaan lain, melakukan
divestasi
dan
bentuk
sekuritisasi lainnya sepanjang
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Jangka Waktu
Perjanjian
16-11-2019
s/d
15-11-2020

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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penawaran serta syarat dan
ketentuan yang berlaku di
pasar yang bersaing;
Menyalurkan
mayoritas
aktivitas keuangan seperti
transaksi
payment,
trade
(ekspor dan impor), forex dan
transaksi
lainnya
melalui
Kreditur
minimal
secara
proporsional melalui operating
account di Kreditur;
Menggunakan
fasilitas
perbankan dari Kreditur sesuai
dengan tujuan penggunaan;
Memperpanjang
perijinan
usaha yang telah habis masa
berlakunya dan menyerahkan
kepada Kreditur copy dari
perizinan
yang
telah
diperpanjang.
Debitur berkewajiban untuk
memelihara
financial
covenant:
a. Current Ratio minimal
100%;
b. Debt to Equity Ratio
(DER) maksimal 300%;
c. Debt Service Coverage
minimal 110%.
Dalam hal Debitur melanggar
financial
covenant
yang
ditetapkan,
hal-hal
sebagaimana dimaksud pada
butir-butir di atas harus
mendapatkan
persetujuan
terlebih dahulu dari Kreditur.
Debitur berkewajiban untuk
memberikan pemberitahuan
tertulis kepada Kreditur paling
lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender apabila terjadi;
a. Perubahan
anggaran
dasar;
b. Peningkatan modal dasar
atau
modal
disetor
perusahaan;
c. Perubahan
susunan
pengurus; dan
d. Pembagian deviden.
Perubahan susunan pengurus
dan/atau pemegang saham
dan
selanjutnya
wajib
menyampaikan copy akta
perubahan pengurus dan/atau
pemegang saham tersebut
berikut menyerahkan copy
bukti pendaftaran dalam daftar
perusahan.
Menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis
apabila Debitur memperoleh
fasilitas kredit atau pinjaman
dari bank lain, kecuali dalam
transaksi diluar bidang usaha
Debitur yang tercantum dalam

Jangka Waktu
Perjanjian

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
anggaran dasar Debitur, maka
wajib
mendapatkan
persetujuan Kreditur.
Tanpa persetujuan tertulis kepada
Kreditur yang akan diambil
berdasarkan pertimbangan yang
wajar, Debitur tidak diperkenankan
untuk:
1. Apabila Debitur mendapatkan
penawaran untuk fasilitas yang
sama dari bank atau lembaga
keuangan yang lain dengan
syarat dan ketentuan lebih baik
dengan yang diberikan oleh
Kreditur maka Debitur akan
meminta
Kreditur
untuk
memberikan fasilitas dengan
syarat dan ketentuan yang
sama.
Kreditur
wajib
memberikan
tanggapan
permintaan tersebut dalam
waktu yang wajar;
2. Mengajukan
permohonan
dan/atau menyuruh pihak lain
mengajukan
permohonan
kepada
pengadilan
untuk
dinyatakan pailit atau meminta
penundaan
pembayaran
hutang kepada instansi yang
berwenang.
3. Menurunkan modal dasar atau
modal disetor;
4. Melakukan
perubahan
komposisi kepemilikan saham
PT
Pertamina
(Persero)
terhadap saham Debitur yang
menyebabkan PT Pertamina
(Persero) tidak lagi menjadi
pemilik mayoritas baik secara
langsung
maupun
tidak
langsung sebelum mendapat
persetujuan Kreditur;
5. Melakukan
perubahan
komposisi kepemilikan pada
EPN, EFK, ETSA dan SCU
yang menyebabkan Debitur
tidak menjadi pemilik mayoritas
sebelum
mendapat
persetujuan dari Kreditur.
Tanpa pemberitahuan tertulis dari
Kreditur,
Debitur
tidak
diperkenankan untuk:
1. Mengadakan penyertaan baru
dalam perusahaan-perusahaan
lain dan/atau turut membiayai
perusahaan-perusahaan lain;
2. Membayar hutang kepada para
pemegang
saham/pemilik
perusahaan
sendiri
(subordinate loan);
3. Mengadakan merger, akuisisi,
menjual aset mengadakan atau
memanggil
rapat
umum
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Jangka Waktu
Perjanjian

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
tahunan atau rapat umum luar
biasa para pemegang saham
dengan
cara
mengubah
permodalan dan/atau nama
pengurus (direksi maupun
pemegang
saham)
serta
mencatat
penyerahan/pemindahan
saham;
4. Mengadakan transaksi dengan
orang atau pihak lain termasuk
tetapi tidak terbatas pada
perusahan afiliasinya diluar
praktik-praktik dan kebiasaan
dalam dagang yang ada dan
melakukan pembelian lebih
mahal daripada pasar atau
menjual di bawah harga pasar;
5. Mengadakan ekspansi usaha
dan/atau investasi baru.
Kecuali
financial
covenant
seluruhnya terpenuhi, dan dalam
hal ini Debitur wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada
Kreditur selambat-lambatnya 30
(tiga
puluh)
hari
sesudah
dilaksanakannya
kegiatan
tersebut.

2.

Akta
Perjanjian 1. PT
Bank
Pemberian
Fasilitas
Negara
Kredit Tidak Langsung
Indonesia
No. 07 tanggal 4 Juli
(Persero) Tbk
2012, yang dibuat di
(“Kreditur”)
hadapan
Ariani
L. 2. Perseroan
Rachim, S.H., Notaris di
(“Debitur”)
Jakarta yang terakhir
kali diubah dengan Surat
Bank
BNI
No.
BIN/3.1/402/R tanggal
30 Juni 2020 tentang
Fasilitas Kredit Saudara.

Jenis dan Jumlah Fasilitas:
Pemberian fasilitas Kredit Tidak
langsung maksimum
sebesar
USD50,000,000 atau ekuivalen
dalam mata uang Rupiah dalam
bentuk sifat/kredit adalah:
1. SBLC/Garansi Bank: Jaminan
Uang
Muka,
Tender,
Pelaksanaan, Pemeliharaan,
dan jaminan lainnya;
2. L/C/SKBDN:
Sight
atau
Usance;
3. TR/KMK Post Financing: Clean
Up, dengan jangka waktu
TR/KMK
Post
Financing
maksimal 90 (sembilan puluh)
hari. Pada saat jatuh tempo
fasilitas, seluruh kewajiban
harus dilunasi.
Debitur wajib memberitahukan
kepada Kreditur apabila terjadi
peristiwa-peristiwa antara lain
sebagai berikut:
1. Adanya perkara baik perdata
maupun
pidana
yang
menyangkut
perusahaan
maupun
harta
kekayaan
Debitur yang bersifat material
bagi perusahaan;
2. Adanya
perkara
antara
pengurus dengan pemegang
saham, pemegang saham
dengan pemegang saham
atau
pengurus
dengan
pengurus;
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Jangka Waktu
Perjanjian

04-07-2019
s/d
03-07-2021

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Adanya pengurus perusahaan
Debitur
yang
melanggar
Anggaran Dasar Debitur;
Adanya penerimaan material
atas keadaan keuangan dan
prospek usaha Debitur;
Adanya hal-hal lain yang
adapat
mempengaruhi
jalannya
usaha
dan
kemampuan Debitur untuk
melunasi hutangnya;
Melakukan
investasi,
penyertaan
modal
atau
pengambilalihan saham pada
perusahaan
lain
apabila
tindakan tersebut dilakukan
dalam
rangka
transaksi
dagang
yang
berkaitan
dengan usahanya;
Memindahtangankan resipis
atau saham perusahaan baik
antara pemegang saham
maupun kepada pihak lain
yang mengabaikan adanya
perubahan
komposisi
pemegang saham mayoritas;
Membayar hutang perusahaan
kepada pemegang saham;
Membagikan deviden atau
keuntungan usaha (laba)
dalam bentuk apapun juga
kepada pemegang saham;
Menerima pinjaman dari pihak
lain kecuali jika pinjaman
tersebut
diterima
dalam
rangka transaksi dagang yang
berkaitan langsung dengan
usahanya;
Mengambil
lease
dari
perusahaan leasing;
Melakukan
akuisisi/pengambilalihan aset
milik pihak ketiga;
Membuka kantor cabang atau
perwakilan
baru
atau
membuka usaha baru selain
usaha yang telah ada;
Mengubah susunan pengurus
Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris perusahaan;
Memberikan pinjaman kepada
siapapun
juga,
termasuk
kepada
para
pemegang
saham kecuali jika pinjaman
tersebut
diberikan
dalam
rangka transaksi dagang yang
berkaitan dengan usahanya.

Debitur
wajib
menyampaikan
secara rutin dan tetap waktu
kepada
Kreditur
data/laporan
sebagai berikut:
a. Laporan keuangan tahunan
audited selambat-lambatnya 6
(enam)
bulan
setelah
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Jangka Waktu
Perjanjian

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
penutupan tahun buku. Apabila
penyampaian laporan tahunan
tersebut melebihi jangka waktu
yang ditetapkan maka atas
keterlambatan
ini
akan
menyebabkan kolektibiliti kredit
Debitur diturunkan 1 (satu)
tingkat dan dinilai setinggitingginya
berada
pada
kolektibiliti Kurang Lancar.
Dalam hal laporan keuangan
telah diumumkan dalam situs
resmi
Debitur
dan/atau
disampaikan oleh Debitur
kepada OJK sesuai dengan
ketentuan
berlaku,
maka
Debitur dianggap memenuhi
kewajiban ini.
b. Penggunaan KAP yang sama
(termasuk partnernya) hanya
diperkenankan dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun secara
berturut-turut kecuali KAP
tersebut termasuk dalam daftar
OJK atau 10 (sepuluh) besar di
Kementerian Keuangan;
c. Laporan keuangan (home
statement) per triwulan berikut
penjelasannya yang telah
ditandatangani oleh Direksi
Debitur dan sudah diterima
Kreditur paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya
periode laporan keuangan.
Dalam hal laporan keuangan
telah diumumkan dalam situs
resmi Debitur dan/atau telah
disampaikan dalam situs resmi
Debitur
dan/atau
telah
disampaikan oleh Debitur
kepada OJK sesuai dengan
ketentuan yang berlaku maka
Debitur
dianggap
telah
memenuhi kewajiban ini.
d. Memaksimalkan penggunaan
produk BNI dan menjaga ratarata dana di BNI.
Debitur wajib mempertahankan
/meningkatkan kinerja keuangan
sebagai berikut:
a.Current Ratio minimal 1 kali;
b.Debt to Equity Ratio tidak lebih
dari 3 kali;
c.Debt Service Coverage minimal
100%.
Tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Kreditur, Debitur tidak
diperkenankan untuk:
1. Memindahtangankan saham
perusahaan
baik
antara
pemegang saham kepada
pihak lain yang mengakibatkan
PT Pertamina (Persero) bukan

130

Jangka Waktu
Perjanjian

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup

2.

3.
4.

5.
6.

3.

Akta Perjanjian Fasilitas 1. PT Bank Rakyat
Bank
Garansi
dan
Indonesia
Penangguhan Jaminan
(Persero) Tbk
Impor No. 45 tanggal 27
(“Kreditur”)
September 2012, yang 2. Perseroan
dibuat
di
hadapan
(“Debitur”)
Ashoya Ratam S.H.,
Notaris
di
Kota
Administrasi
Jakarta
Selatan sebagaimana
telah diubah terakhir kali
dengan Akta Perubahan
dan Perpanjangan Atas
Perjanjian Fasilitas Bank
Garansi/Standby Letter
of
Credit
dan
Penangguhan Jaminan
Impor dan Kredit Modal
Kerja Lokal dan Trust
Receipt No. 07 tanggal
25 Oktober 2019 yang
dibuat di hadapan Dewi
Tenty Septi Artianty
S.H., Notaris di Jakarta.

lagi sebagai pemegang saham
pengendali;
Menggunakan
dana
perusahaan untuk tujuan di luar
usaha yang dibiayai dengan
fasilitas dari Kreditur;
Melakukan
likuidasi
atau
pembubaran atau tindakantindakan kepailitan;
Menggadaikan atau dengan
cara lain mempertanggungkan
saham perusahaan kepada
pihak manapun;
Merubah bidang usaha;
Mengadakan transaksi dengan
perseorangan
atau
suatu
pihak, termasuk namun tidak
terbatas pada perusahaan
afiliasinya dengan cara-cara
yang berada di luar praktekpraktek dan kebiasaan yang
wajar.

Jenis dan Jumlah Fasilitas:
Fasilitas non cash loan untuk
debitur berupa:
a. Fasilitas Bank Garansi dengan
plafond
sebesar
USD15,000,000 dalam bentuk
plafond BG/SBLC bersifat
interchangable
dengan
plafond PJI/KMKI/TR dan
SCF/AP
sehingga
total
outstanding
penggunaan
PJI/KMKI/TR
ditambah
dengan outstanding BG/SBLC
dan outstanding SCF/AP tidak
boleh melampaui plafond
USD15,000,000; dan
b. Fasilitas PJI dengan plafond
sebesar
USD15,000,000
bersifat
interchangeable
dengan fasilitas BG/SBLC dan
SCF/AP
dalam
bentuk
contingent. Sehingga total
outstanding
penggunaan
PJI/KMKI/TR
ditambah
dengan outstanding BG/SBLC
dan outstanding SCF/AP tidak
boleh melampaui plafond
USD15,000,000. Fasilitas PJI
dapat ditransaksikan dengan
mata uang non USD ekuivalen
sebesar
USD15,000,000.
Jenis
LC/SKBDN:
Sight
LC/SKBDN
dan
usance
LC/SKBDN.
Selama perjanjian ini berlaku,
Debitur dengan ini berjanji dan
mengikatkan diri terhadap Kreditur
untuk
melaksanakan
hal-hal
sebagai berikut:
1. Penggunaan kredit: fasilitas
kredit/fasilitas Bank Gransi
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Jangka Waktu
Perjanjian

Bank
Garansi/SBLC
Avaibility: 27-092019 s/d 27-092020.
Tenor: sepanjang
avaibility period
dan
plafond
BG/SBLC masih
tersedia
serta
mencukupi, setiap
permohonan
penerbitan
BG/SBLC dapat
dilayani
sesuai
ketentuan yang
berlaku
di
Kreditur.
Penangguhan
Jaminan Impor
Avaibility:27-092019 s/d 27-092020.
Tenor: sepanjang
avaibility period
masi berlaku dan
kelonggaran PJI
mencukupi,
pembukaan
LC/SKBDN dapat
dilayani dengan
tenor PJI sebagai
berikut:
- Tenor PJI-Sight
LC/SKBDN:
sejak
pembukaan
LC/SKBDN
sampai dengan

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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dan PJI yang diberikan oleh
Kreditur harus benar-benar
dipergunakan untuk keperluan
yang telah ditetapkan dalam
syarat kredit serta tidak
diperkenankan
untuk
keperluan lainnya;
Pembagian pajak, biaya-biaya
dan ongkos: Debitur wajib
membayar kewajiban pajak,
biaya-biaya
dan
ongkos
relevan
dalam
rangka
pemberian kredit ini;
Wajib berbankir di Kreditur
dengan
(i)
menyalurkan
transaksi keuangan melalui
Kreditur sehingga mutasi
rekening Debitur di Kreditur
aktif dan (ii) menggunakan
jasa perbankan Kreditur dan
(iii)
mengendapkan dana
simpanan di Kreditur minimal
sebesar 30% dari plafond
pinjaman Kreditur;
Menyampaikan laporan (i)
perubahan
anggaran
dasar/pengurus dan legalitas
perusahaan,
(ii)
laporan
keuangan
tahunan,
(iii)
laporan keuangan triwulanan
dan (iv) laporan/informasi
yang
sewaktu-waktu
diperlukan oleh Kreditur;
Pemenuhan
ketentuan
perijinan dan peraturan yang
berlaku Debitur harus sudah
memenuhi
peraturan
pemerintah termasuk izin yang
dimiliki dalam rangka kegiatan
usaha Debitur;
Pemberitahuan sehubungan
dengan
penyelesaian
tuntutan-tuntutan
dan
sengketa hukum;
Bersedia
untuk
dilaksanakannya pemeriksaan
terhadap
administrasi
pembukuan serta kondisi
perusahaan oleh Kreditur atau
pihak ketiga yang ditunjuk oleh
Kreditur;
Debitur wajib memberitahukan
kepada
Kreditur
tentang
adanya
permohonan
pernyataan
pailit
yang
diajukan oleh krediturnya atau
pihak
lainnya
kepada
Pengadilan
Niaga
untuk
menyatakan pailit Debitur
selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari sejak Debitur mengetahui
adanya
permohonan
pernyataan pailit dimaksud
atau sejak Debitur menerima

Jangka Waktu
Perjanjian
selambatlambatnya
7
(tujuh) hari kerja
sejak
barang
atau dokumen
tiba;
- Tenor
PJIUsance
LC/SKBDN:
sejak
pembukaan
sampai dengan
jatuh
tempo
wesel
impor
dengan
maksimal 180
(seratus
delapan puluh)
hari sejak B/L
date
atau
delivery date.

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
panggilan
sidang
dari
pengadilan;
9. Menyampaikan
pemberitahuan
kepada
Kreditur apabila (i) melakukan
perubahan susunan pengurus
Debitur, dan (ii) melakukan
perubahan anggaran dasar
dan perubahan modal saham.
10. Menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis
kepada Kreditur sebelum
melakukan
pembagian
dividen
kepada
para
pemegang saham dengan
jumlah yang melebihi laba
periode sebelum dilakukan
pembagian dividen tersebut,
kecuali dipergunakan kembali
sebagai tambahan setoran
modal disetor Debitur.
Tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Kreditur, melakukan
hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan tindakan merger,
akuisisi,
penjualan
aset
Debitur;
2. Mengikatkan diri sebagai
peminjam terhadap pihak lain
dan/atau
mejaminkan
kekayaan perusahaan kepada
pihak lain, kecuali yang sudah
ada pada saat sebelum
dilakukan perjanjian kredit ini;
3. Melunasi dan/atau membayar
hutang kepada pemegang
saham sebelum hutang di
Kreditur
dilunasi
terlebih
dahulu;
4. Memberikan piutang kepada
pemegang saham dengan
alasan apapun;
5. Melakukan
pembayaran
bunga
atas
pinjaman
pemegang saham;
6. Menerima pinjaman dari bank
lain atau lembaga keuangan,
dan pihak ketiga lainnya
dan/atau
menjaminkan
kekayaan Debitur kepada
pihak lain yang menyebabkan
Debt to Equity Ratio Debitur
lebih dari atau setara dengan
300% (tiga ratus persen);
7. Melakukan
penyertaan
saham, kecuali yang sudah
ada saat ini dan sepanjang
cash flow terganggu serta Net
Working Capital masih positif;
8. Mengajukan
permohonan
pernyataan
pailit
kepada
Pengadilan
Niaga
untuk
menyatakan pailit diri Debitur
sendiri.
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Jangka Waktu
Perjanjian

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup

Jangka Waktu
Perjanjian

Debitur menyerahkan kepada
Kreditur jaminan-jaminan berupa:
1. Cash Flow;
2. Jaminan pembayaran yaitu
kewajiban
Debitur
untuk
menyediakan dana untuk
pelunasan L/C / SKBDN yang
akan jatuh tempo selambatlambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum jatuh tempo L/C /
SKBDN. Pada 3 (tiga) hari
sebelum
jatuh
tempo
pembayaran kewajiban L/C /
SKBDN, maka dana Debitur
dapat diblokir;
3. Barang yang diimpor.
4.

Akta Perjanjian Kredit 1. PT Bank Rakyat
Modal Kerja Impor dan
Indonesia
Trust Receipt No. 06
(Persero) Tbk
tanggal 5 Februari 2016,
(“Kreditur”)
yang dibuat di hadapan 2. Perseroan
Ashoya Ratam S.H.,
(“Debitur”)
Notaris
di
Kota
Administrasi
Jakarta
Selatan sebagaimana
diubah terakhir kali
dengan Akta Perubahan
dan Perpanjangan Atas
Perjanjian Fasilitas Bank
Garansi/Standby Letter
of
Credit
dan
Penangguhan Jaminan
Impor dan Kredit Modal
Kerja Lokal dan Trust
Receipt No. 07 tanggal
25 Oktober 2019 yang
dibuat di hadapan Dewi
Tenty Septi Artianty
S.H., Notaris di Jakarta.

Jenis dan Jumlah Fasilitas:
a. Kreditur
setuju
untuk
memberikan fasilitas kredit
kepada
Debitur
berupa
fasilitas Kredit Modal Kerja
Impor dan Trust Receipt
dengan
jumlah
sebesar
USD15,000,000
dengan
bentuk maksimum Credit
Overeenskomst (Co) tetap,
bersifat
interchangeable
dengan fasilitas BG/SBLC dan
SCF A/P sehingga total
outstanding
penggunaan
PJI/KMKI/TR
ditambah
dengan outstanding BG/SBLC
dan outstanding SCF/AP tidak
boleh melampaui plafond
USD15,000,000.
Fasilitas
KMKI/TR dapat ditransaksikan
dengan mata uang non USD
ekuivalen
sebesar
USD15,000,000; dan
b. Fasilitas SCF A/P dengan
plafond
sebesar
USD
15,000,000 dalam sifat Line
With
Recourse
bersifat
interchangeable
dengan
fasilitas
BG/SBLC
dan
PJI/TR/KMKI sehingga total
outstanding
penggunaan
PJI/KMKI/TR
ditambah
dengan outstanding BG/SBLC
dan outstanding SCF/AP tidak
boleh melampaui plafond
USD15,000,000.
Debitur dengan ini berjanji dan
mengikatkan diri terhadap Kreditur
untuk
melaksanakan
hal-hal
sebagai berikut:
1. Penggunaan kredit: fasilitas
kredit/fasilitas Non Cash Loan
diberikan oleh Kreditur harus
benar-benar
dipergunakan
untuk keperluan yang telah
ditetapkan dalam syarat kredit
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KMK/TR
Jangka
waktu:
27-09-2019 s/d
27-09-2020.
Tenor
per
transaksi:
sepanjang
available period
masi berlaku dan
kelonggaran tarik
KMKI/TR
dan
BG/SBLC
mencukupi setiap
penggunaan KMI
ditambah
TR
dapat
dilayani
dengan
tenor
maksimal
180
(seratus delapan
puluh) hari.
SCF A/P
Jangka
waktu:
25-09-2019 s/d
27-09-2020.
Tenor: maksimal
120 (seratus dua
puluh)
hari
kalender.

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

serta tidak diperkenankan
untuk keperluan lainnya;
Pembagian pajak, biaya-biaya
dan ongkos: Debitur wajib
membayar kewajiban pajak,
biaya-biaya
dan
ongkos
relevan
dalam
rangka
pemberian kredit ini;
Wajib berbankir di Kreditur
dengan
(i)
menyalurkan
transaksi keuangan melalui
Kreditur sehingga mutasi
rekening Debitur di Kreditur
aktif, (ii) menggunakan jasa
perbankan Kreditur, dan (iii)
mengendapkan
dana
simpanan di Kreditur minimal
sebesar 30% dari plafond
pinjaman Kreditur;
Menyampaikan laporan (i)
perubahan
anggaran
dasar/pengurus dan legalitas
perusahaan,
(ii)
laporan
keuangan
tahunan,
(iii)
laporan keuangan triwulanan
dan (iv) laporan/informasi
yang
sewaktu-waktu
diperlukan oleh Kreditur;
Pemenuhan
ketentuan
perijinan dan peraturan yang
berlaku Debitur harus sudah
memenuhi
peraturan
pemerintah termasuk izin yang
dimiliki dalam rangka kegiatan
usaha Debitur;
Pemberitahuan sehubungan
dengan
penyelesaian
tuntutan-tuntutan
dan
sengketa hukum;
Bersedia
untuk
dilaksanakannya pemeriksaan
terhadap
administrasi
pembukuan serta kondisi
perusahaan oleh Kreditur atau
pihak ketiga yang ditunjuk oleh
Kreditur;
Debitur wajib memberitahukan
kepada
Kreditur
tentang
adanya
permohonan
pernyataan
pailit
yang
diajukan oleh krediturnya atau
pihak
lainnya
kepada
Pengadilan
Niaga
untuk
menyatakan pailit Debitur
selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari sejak Debitur mengetahui
adanya
permohonan
pernyataan pailit dimaksud
atau sejak Debitur menerima
panggilan
sidang
dari
pengadilan;
Menyampaikan
pemberitahuan
kepada
Kreditur apabila (i) melakukan
perubahan susunan pengurus
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No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
Debitur, dan (ii) melakukan
perubahan anggaran dasar
dan perubahan modal saham.
10. Menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis
kepada Kreditur sebelum
melakukan
pembagian
dividen
kepada
para
pemegang saham dengan
jumlah yang melebihi laba
periode sebelum dilakukan
pembagian dividen tersebut,
kecuali dipergunakan kembali
sebagai tambahan setoran
modal disetor Debitur.

Jangka Waktu
Perjanjian

Tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Kreditur, melakukan
hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan tindakan merger,
akuisisi,
penjualan
aset
Debitur;
2. Mengikatkan diri sebagai
peminjam terhadap pihak lain
dan/atau
mejaminkan
kekayaan perusahaan kepada
pihak lain, kecuali yang sudah
ada pada saat sebelum
dilakukan perjanjian kredit ini;
3. Melunasi dan/atau membayar
hutang kepada pemegang
saham sebelum hutang di
Kreditur
dilunasi
terlebih
dahulu;
4. Memberikan piutang kepada
pemegang saham dengan
alasan apapun;
5. Melakukan
pembayaran
bunga
atas
pinjaman
pemegang saham.
6. Menerima pinjaman dari bank
lain atau lembaga keuangan,
dan pihak ketiga lainnya
dan/atau
menjaminkan
kekayaan Debitur kepada
pihak lain yang menyebabkan
Debt to Equity Ratio Debitur
lebih dari atau setara dengan
300% (tiga ratus persen);
7. Melakukan
penyertaan
saham, kecuali yang sudah
ada saat ini dan sepanjang
cash flow terganggu serta Net
Working Capital masih positif;
8. Mengajukan
permohonan
pernyataan
pailit
kepada
Pengadilan
Niaga
untuk
menyatakan pailit diri Debitur
sendiri.
5.

Akta
Perjanjian 1. Perseroan
Kerjasama
Operasi
(“Pihak
(KSO) No. 25 tanggal 19
Pertama”)
Desember 2016, yang 2. PT
Waskita
dibuat
di
hadapan
Adhi Sejahtera
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Bahwa
Para
Pihak
telah
menandatangani
Perjanjian
Konsorsium
No.
005/EN/KTR/000D/2016 tanggal
18 Januari 2016 dan Amandemen

Sejak
ditandatanganiny
a perjanjian dan
akan
berlaku
terus
sampai

No.

Nama Perjanjian
Dharma Akhyuzi, S.H.,
Notaris di Jakarta.

Pihak
(“Pihak
Kedua”)

Ruang Lingkup
1 dalam rangka pelaksanaan
proyek
Jasa
Pemeliharaan
Elektrikal
dan
Instrumentasi/Electrical
and
Instrumentation
Maintenance
Services No. 4420001428 di BP
Berau Ltd (“Proyek”).
Tujuan dari KSO adalah untuk
melaksanakan proyek dengan
menerapkan prinsip efisiensi dan
efektifitas dalam rangka mencapai
keuntungan usaha yang maksimal
dan
memberikan
kepuasan
Pemberi Kerja (BP Berau Ltd.).
Pembagian
keuntungan
berdasarkan KSO ini adalah Pihak
Pertama sebesar 51% dan Pihak
Kedua sebesar 49%.
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Jangka Waktu
Perjanjian
dengan 1 (satu)
tahun setelah:
a. Berakhirnya
kontrak
pekerjaan
dan
masa
jaminannya
(jika
ada)
dalam
kontrak
dengan
Pemberi
Kerja;
b. Diselesaikann
ya
seluruh
kewajiban
KSO kepada
Pemberi Kerja
maupun
pihak-pihak
lainnya yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan
KSO ini;
c. Ditandatanga
ninya Berita
Acara Serah
Terima
penyelesaian
pekerjaan
Proyek oleh
dan
antara
Pemberi Kerja
dan KSO;
d. Telah
diterimanya
Final Payment
Certificate
dari Pemberi
Kerja;
e. Diselesaikany
a hak dan
kewajiban
masingmasing pihak
dalam KSO
ini;
f. Pembukuan
KSO
telah
diaudit oleh
Kantor
Akuntan
Publik yang
ditunjuk dan
menyajikan
Neraca serta
Pernyataan
Laba
Rugi
KSO;
g. Telah
dilakukan
penghapusan
NPWP
dan
PKP
dalam

No.

6.

7.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup

Kontrak Jasa Drilling 1. PT Pertamina
Support Service tanggal
Hulu
Energi
29 April 2019, yang
Oses
dibuat di bawah tangan
(“Perusahaan”)
dan bermaterai cukup.
dan
2. Perseroan
(“Elnusa”);
3. PT Indo Kaya
energy (“IKE”);
dan
4. PT Mahakarya
Geo
Survey
(“MGS”).
Selanjutnya
Konsorsium
Elnusa-IKE-MGS
disebut
sebagai
“Kontraktor”)

Sehubungan dengan proyek bagi
hasil antara Perusahaan dan SKK
Migas
pada
wilayah
yang
mencakup PSC (kontrak bagi hasil
di wilayah Sumatera Tenggara
tanggal 20 April 2018) atau lokasi
lain
yang
diinstruksikan
Perusahaan.

Technical
Service 1. PT Pertamina
Contract for Fabrication,
Hulu
Energi
Installation
&
Offshore North
Maintenance tanggal 17
West
Java
Mei 2018, yang dibuat di
(“Perusahaan”)
bawah
tangan
dan
dan
2. Perseroan
bermaterai cukup.
(“Kontraktor”)

Sehubungan dengan kegiatan
operasi
Perusahaan,
pihak
Perusahaan
memerlukan
dilaksanakannya pekerjaan oleh
kontraktor secara tidak eksklusif.
Setelah ini Kontraktor wajib untuk
menyediakan
tim
pelaksana
kontrak
untuk
pelaksanaan
konstruksi, fabrikasi, instalasi dan
jasa
pemeliharaan
termasuk
semua tenaga kerja dan peralatan
yang
diperlukan di fasilitas
produksi/operasi di area lepas
pantai & darat North West Java.

29-04-2019
s/d
28-04-2021

Adapun lingkup pekerjaan adalah:
a. Sistem
Jaringan
layanan
Koneksi Intranet;
b. Casing dan Tubing Running
Services;
c. Drilling Supervisory Services;
d. Rental Mini Container;
e. Mud Logging Services;
f. Geophysical
Survey,
Geotechnical
Survey
dan
Geohazard Survey;
g. H2S Services;
h. Pilling Hammer; dan
i. High G Dryer.
Nilai
pekerjaan:
Rp448.812.074.158,-.

Lokasi darat adalah ORF Muara
Karang, ORF Tanjung Priok, ORF
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Jangka Waktu
Perjanjian
administrasi
Kantor
Pelayanan
pajak
yang
berwenang
(Tax
Clearance);
h. Pembagian
laba
atau
pembeban
rugi
usaha
KSO
telah
dilakukan;
i. Atas
persetujuan
bersama
antara Para
Pihak dalam
Perjanjian ini.

36 (tiga puluh
enam) bulan
sejak berlakunya
kontrak.

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
Cilamaya,
OPF
Balongan,
Marunda Shore Base, area MB dan
daerah lainnya yang diperintahkan
oleh Perusahaan. Lokasi lepas
pantai adalah Avsa, Zulu, MikeMike, Papa, Lima, KL, Kilo, GG,
Unigorm, Bravo, Central Facilities,
Foxtrot, Echo dan Marine Terminal.
Termasuk dengan lokasi lain yang
diperintahkan dalam Work Order.

Jangka Waktu
Perjanjian

Kontraktor
sepakat
untuk
melaksanakan penyediaan jasa
untuk:
a. Fasilitas
Produksi
Lepas
Pantai;
b. Pressure Vessel/Boiler;
c. Piping/Mechanical;
d. Surface Riser;
e. Subsea Pipeline;
f. Hot and Cold Insulation;
g. Blasting dan Painting;
h. Coating/Wrapping;
i. Scoffolding;
j. Pekerjaan Struktur;
k. Jumping Rope;
l. Re-vamp dan Proyek Khusus
lainnya;
m. Instrumentasi/Elektrikal;
n. Pekerjaan Fabrikasi;
o. Pekerjaan Instalasi;
p. Lifting Personnel Compet ency
Assesment;
q. Pekerjaan Konstruksi Sipil; dan
r. Perbaikan Kerangan.
Nilai pekerjaan:
Rp174.639.245.652,55,-.
8.

Perjanjian Sewa Ruang
di Gedung Graha Elnusa
No.
100/EN/KTR/282G/2019
tanggal 14 Juni 2019,
yang dibuat di bawah
tangan dan bermaterai
cukup.

1.
2.

Perseroan
(“Pengelola”)
dan
PND
(“Penyewa”)

Pengelola
sepakat
untuk
menyewakan bagian dari Lantai 10
Gedung Graha Elnusa Jl. TB
Simatupang Kav. 1B Jakarta
dengan luas 135,7 m2 yang akan
digunakan sebagai tempat usaha
(Perkantoran).
Adapun harga sewa tiap tahunnya
adalah Rp296.368.800,-.
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01-04-2019
s/d
31-03-2022

J.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak
ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini
diterbitkan adalah sebagai berikut:
No.
1.

Nama Perjanjian

Pihak

Akta Perjanjian Kredit 1. PT
Bank
No. 26 tanggal 21
ICBC
Oktober 2015 yang
Indonesia
dibuat
di
hadapan
(“Kreditur”);
Fathiah Helmi S.H., 2. Perseroan
(“Debitur I”)
Notaris di Jakarta juncto
; dan
Akta
Perubahan
I
Perjanjian Kredit No. 44 3. ETSA
(“Debitur II”)
tanggal 21 September
2016, yang dibuat di (Debitur I dan
II
hadapan Fathiah Helmi Debitur
S.H., Notaris di Jakarta secara
sebagaimana
diubah bersama-sama
terakhir kali dengan disebut
sebagai
Perpanjangan
Perjanjian Kredit No. “Debitur”)
044/ICBC/PTD/L/C/SKB
DN/BG/XI/2017/P3
tanggal 15 Januari 2020
yang dibuat di bawah
tangan dan bermaterai
cukup.

Ruang Lingkup
Jenis dan Jumlah Fasilitas:
Fasilitas Omnibus Committed yang
terdiri dari:
1. Fasilitas Revolving Pinjaman
Tetap on Demand (“PTD”);
2. Fasilitas
Letter
of
Credit
(Sight/Usance/Usance Payable
at
Sight
(UPAS)/Usance
Financing at Maturity (UFAM)
untuk selanjutnya disebut L/C
dan Fasilitas Trust Receipt
(“TR”);
3. Fasilitas
Surat
Kredit
Berdokumen Dalam Negeri
(Sight/Usance/Usance Payable
at
Sight
(UPAS)/Usance
Financing at Maturity (UFAM)
yang
selanjutnya
disebut
SKBDN yang dapat digunakan
dalam 2 (dua) mata uang yaitu
mata uang Dollar Amerika
Serikat dan Rupiah dan Fasilitas
Trust Receipt;
4. Fasilitas Bank Garansi untuk
selanjutnya disebut dengan BG.
Untuk selanjutnya PTD, L/C/ SKBDN,
BG dan TR disebut sebagai Fasilitas
Kredit.
Bahwa plafond Fasilitas Kredit dapat
saling digunakan oleh Debitur secara
konsolidasi/gabungan
dengan
jumlah
setinggi-tingginya
tidak
melebihi
dari
USD20,000,000
(uncommitted).
Selama perjanjian kredit ini berlaku,
Debitur berjanji dan mengikatkan diri
serta berkewajiban untuk antara lain:
1. Mendapatkan, menaati dan
mempertahankan
setiap
dan/atau seluruh perijinan dan
persetujuan yang diperlukan
menurut ketentuan hukum yang
berlaku
untuk
dapat
menjalankan usahanya;
2. Mematuhi
peraturan
dan
ketentuan hukum yang berlaku;
3. Mendapatkan persetujuan dan
perizinan
untuk
menandatangani perjanjian ini
dan perjanjian lainnya yang
berkaitan;
4. Menjamin tidak ada perkara
dan/atau
sengketa
yang
berlangsung
yang
dapat
mempengaruhi
kemampuan
Debitur
dalam
memenuhi
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Jangka Waktu
Perjanjian
21-10-2015
s/d
31-10-2020

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
kewajibannya terhadap Kreditur
berdasarkan perjanjian ini;
5. Menggunakan fasilitas sesuai
dengan tujuan perjanjian ini;
6. Mengizinkan Kreditur atau pihak
yang ditunjuk oleh Kreditur
untuk
memeriksa
kegiatan
bisnis, pembukuan dan catatan
serta informasi yang dibutuhkan
Kreditur dengan pemberitahuan
3 (tiga) hari kerja terlebih dahulu
dari Kreditur;
7. Melakukan transaksi secara
aktif melalui Kreditur;
8. Mensubordinasikan
setiap
hutang para pemegang saham
baik yang sudah ada maupun
yang akan ada di kemudianhari
(jika ada) terhadap huang
Debitur kepada Kreditur dan
pembayaran kembali utang
Debitur
kepada
Kreditur
merupakan prioritas utama
Debitur;
9. Menyampaikan
laporan
keuangan sesuai diatur dalam
perjanjian;
10. Mempertahankan
harta
kekayaan material Debitur dan
Kreditur harus diinformasikan
untuk pengalihan aset material
Debitur dengan jumlah USD
15,000,000 atau lebih besar;
11. Tidak
menjaminkan
harta
kekayaan Debitur kepada pihak
lain (negative pledge);
12. Debitur wajib memberitahukan
kepada
Kreditur
selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelumnya dalam hal (i)
mendapatkan
tambahan
pinjaman dari pihak ketiga, (ii)
merubah jenis dan aktivitas
usaha Debitur, (iii) melakukan
konsolidasi,
merger
dan
pengambilalihan
atau
melakukan investasi baru atau
menempatkan ekuitas dalam
perusahaan lain atau pihak lain,
(iv) mengalihkan harta kekayaan
material Debitur dimana harta
kekayaan tersebut diperlukan
untuk menjalankan usahanya,
(v) merubah bentuk dan status
hukum, anggaran dasar dan
susunan pemegang saham
Debitur, (vi) memberikan bentuk
dan status hukum, anggaran
dasar dan susunan pemegang
saham Debitur, (vii) memberikan
pinjaman
kecuali
dalam
kegiatan usaha normalnya atau
menjadi penjamin/memberikan
jaminan kepada pihak lain, dan
(viii) melakukan perubahan
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Jangka Waktu
Perjanjian

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
status secara legal, anggaran
dasar,
pemegang
saham,
Direksi dan Dewan Komisaris.
13. PT Pertamina (Persero) harus
mempertahankan
secara
langsung atau tidak langsung
kepemilikan sebagai pemegang
saham terbesar tunggal dan
modal
disetor
dan
mempertahankan
kontrol
manajemen di Debitur selama
fasilitas kredit ini;
14. Menjaga Financial Convenant
yaitu total hutang berbanding
EBITDA maksimal 4x;
15. Debitur
harus
melakukan
transaksi di Kreditur setidaknya
sebanyak limit kredit yang
diberikan oleh Kreditur.

2.

Credit
Facility 1. PT
Bank
Agreement
No.
Mizuho
931/MA/MZH/1115 dan
Indonesia
No.
(“Kreditur”);
383/EN/KTR/000D/2015
dan
tanggal 23 November 2. Perseroan
(“Debitur”)
2015 yang dibuat di
bawah
tangan
dan
bermaterai cukup yang
telah diubah terakhir kali
dengan Perubahan No.
577/AMD/MZH/0420
tanggal 23 April 2020
yang dibuat di bawah
tangan dan bermaterai
cukup,
dengan
schedule-schedule
sebagai berikut:
a. Perubahan
No.
578/AMD/MZH/0420
tanggal 23 April 2020
yang dibuat di bawah
tangan
dan
bermaterai
cukup
(Schedule 932);
b. Perubahan
No.
579/AMD/MZH/0420
tanggal 23 April 2020
yang dibuat di bawah
tangan
dan
bermaterai
cukup
(Schedule 933); dan
c. Perubahan
No.
580/AMD/MZH/0420
tanggal 23 April 2020
yang dibuat di bawah
tangan
dan
bermaterai
cukup
(Schedule 934).

Jenis dan Jumlah Fasilitas:
Fasilitas-fasilitas di bawah ini dengan
batas nilai jumlah gabungan dari
schedule-schedule di bawah ini total
USD10,000,000.
Adapun jenis-jenis dari fasilitas
adalah sebagai berikut:
Schedule 932: surat kredit
berdokumen berulang (revolving
letter of credit facility) dalam
bentuk surat kredit berdokumen
impor (sight dan usance),
usance payable at sight (UPAS),
usance payable at usance
(UPAU) dan fasilitas tagihan
masuk diskonto (inward bills
discounted) (atau juga dikenal
dengan ‘trust receipt’ tanpa
komitmen (on an uncommitted
basis).
Schedule 933: Kreditur dengan
ini
memberikan
fasilitas
pinjaman
berulang
tanpa
komitmen (on an uncommitted
basis)
(Fasilitas
Pinjaman
Berulang)
Schedule 934: Bank Garansi
berulang
(revolving
bank
guarantee facility) dalam bentuk
semua jenis bank garansi,
termasuk penerbitan Standby
Letter of Credit tetapi tidak
termasuk penerbitan garansi
pengapalan
(shipping
guarantee) atas permintaan
dan/atau atas biaya Debitur
melalui penerbitan dokumendokumen bank garansi dengan
bentuk dan isi yang ditentukan
oleh Kreditur tanpa komitmen
(on an uncommitted basis)
(Fasilitas Bank Garansi).
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Jangka Waktu
Perjanjian

23-04-2020
s/d
23-04-2021

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
Debitur
setuju
dalam
proses
pelunasan fasilitas, Debitur akan
melaksanakan antara lain:
1. Menyerahkan laporan keuangan
sebagaimana diatur
dalam
perjanjian;
2. Wajib mengurus segala izin,
persetujuan dan pendaftaran
yang
wajib
dilaksanakan
berdasarkan
hukum
yang
berlaku di Indonesia;
3. Wajib menyerahkan kepada
Kreditur salinan-salinan resmi
atas
akta-akta
Notaris
sehubungan dengan perubahan
anggaran
dasar
Debitur
dan/atau perubahan komposisi
pemegang saham, Direksi dan
Dewan
Komisarisnya
dan
spesimen dari dokumen terkait;
4. Akan
memastikan
bahwa
setidaknya
pembayaran
berdasarkan
perjanjian
ini
beperingkat setara (parri passu)
dalam hal pembayaran dengan
seluruh utang Debitur lainnya
yang tidak berjaminan dan
bersifat
tanpa
subordinasi
kecuali utang tersebut wajib
dibayar terlebih dahulu oleh
undang-undang.
5. Akan berjanji dan memastikan
bahwa PT Pertamina (Persero)
senantiasa
tetap
sebagai
pemegang saham terbesar dan
pihak pengendali tunggal dari
Debitur;
6. Akan memastikan dan berjanji
bahwa rasio Utang Berbunga
(Interest Bearing Debt) terhadap
EBITDA tidak akan lebih dari 4
kali.
Tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Kreditur, melakukan halhal sebagai berikut:
1. Melakukan
konsolidasi
(peleburan)
atau
merger
(penggabungan) dengan orang,
perusahaan, organisasi atau
badan hukum manapun atau
mengizinkan
orang,
perusahaan, organisasi atau
badan
hukum
manapun
melakukan merger dengan
Debitur
atau
mengakuisisi
seluruh atau sebagian besar
aset atau modal saham dari
perorangan,
perusahaan,
organisasi atau badan hukum
manapun
kecuali
tindakan
dimaksud
tidak
mengubah
bentuk entitas Debitur dan tidak
mengurangi
kemampuan
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Jangka Waktu
Perjanjian

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup

2.

3.

4.

5.
3.

Akta Perubahan dan
Pernyataan
Kembali
Perjanjian Kredit No. 27
tanggal 25 Januari 2018
yang dibuat di hadapan
Ashoya Ratam, S.H.,
Notaris
di
Jakarta
sebagaimana terakhir
kali
diubah dengan
Perubahan
Perjanjian
Kredit No. 007/01/2020
tanggal 10 Januari 2020
yang dibuat dibawah
tangan dan bermaterai
cukup.

1. PT
Bank
UOB
Indonesia
(“Kreditur”);
dan
2. Perseroan;
3. EFK;
4. ETSA.
(selanjutnya
Perseroan,
EFK dan ETSA
secara
bersama-sama
disebut
sebagai
“Debitur”)

Debitur untuk melaksanakan
kewajibannya;
Membebankan dengan jaminan
atau
mengizinkan
dibebankannya jaminan atau
mengalihkan, memisahkan atau
mengizinkan adanya perjanjian
atau menciptakan suatu hak
jaminan yang lebih tinggi
tingkatannya
atas
aset,
pendapatan atau hak Debitur
yang material yang nilainya lebih
dari 20% dari keseluruhan aset
Debitur; dan
Secara signifikan mengubah
sifat usaha sebagaimana yang
dijalankan
per
tanggal
perjanjian;
Membubarkan
struktur
perusahaan yang berlaku bagi
Debitur
saat
ini
dalam
menjalankan usahanya atau
mengambil langkah apapun
dengan tujuan menyebabkan
kepailitan, dalam pengampuan,
penundaan
kewajiban
pembayaran
utang,
pemberesan, likuidasi atau
langkah serupa berkenaan
dengan Debitur; dan
Mengubah struktur atau status
hukum Debitur.

Jenis dan Jumlah Fasilitas:
Fasilitas kredit yang diberikan oleh
Kreditur kepada Debitur adalah
fasilitas LC/SKBDN yang bersifat
uncommitted
dapat
digunakan/dipakai dengan membuka
LC (dalam bentuk Sight LC/Usance
LC) atau SKBDN (dalam bentuk
Sight
SKBDN/Usance
SKBDN)
masing-masing atau bersama-sama
hingga jumlah pokok sebesar
USD20,000,000 atau nilai yang
setara dalam Rupiah yang diterima
oleh Kreditur atau mata uang lain
yang disetujui oleh Kreditur, dengan
pembatasan pemakaian sebagai
berikut:
a. Untuk Perseroan hingga jumlah
pokok sebesar USD20,000,000;
b. Untuk EFK hingga jumlah pokok
sebesar USD3,000,000;
c. Untuk ETSA hingga jumlah pkok
sebesar USD1,500,000.
Dengan
ketentuan
jumlah
outstanding fasilitas LC/SKBDN
yang digunakan/dipakai oleh Debitur
bersama-sama dari waktu ke waktu
tidak boleh melebihi USD20,000,000
atau nilai yang setara (ekuivalen)
dalam Rupiah atau mata uang lain
yang disetujui oleh Kreditur.
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Jangka Waktu
Perjanjian

03-12-2019
s/d
03-12-2020.

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
Selama perjanjian masih berlaku dan
jumlah terhutang belom dibayar
penuh,
Debitur
wajib
untuk
melaksanakan
hal-hal
sebagai
berikut:
1. Mematuhi perjanjian kredit,
mematuhi segala ketentuan
yang terdapat dalam perjanjian
kredit
beserta
segala
perubahan, pembaharuan serta
lampirannya;
2. Mempergunakan fasilitas kredit
sesuai dengan maksud dan
tujuan;
3. Mendahulukan
pembayaran
apapun yang terhutang kepada
Kreditur
dari
pembayaranpembayaran lainnya karena
apapun juga wajib dibayar oleh
Debitur terhadap siapapun juga;
4. Mengizinkan pegawai atau wakil
Kreditur
untuk
memeriksa
kegiatan
usaha
Debitur
sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian kredit;
5. Memberitahukan
kepada
Kreditur dengan segera dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja apabila terjadi perselisihan
atau perkara apapun yang
menyangkut
terhadap
kemampuan Debitur dan/atau
penjamin dalam melaksanakan
kewajibannya
berdasarkan
kredit ini;
6. Memberitahukan
kepada
Kreditur dengan segera dalam
jangka 7 (tujuh) hari kerja sejak
terjadinya (i) kejadian lalai
apapun sebagaimana termaktub
dalam Pasal 15 perjanjian kredit
(ii) keadaan yang diketahui atau
patut diketahui oleh Debitur
dapat
mempengaruhi
kemampuannya untuk melunasi
seluruh kewajibannya kepada
Kreditur berdasarkan perjanjian
kredit; dan (iii) kejadian lainnya
yang diatur dalam perjanjian
kredit yang dengan suatu
pemberitahuan, lewatnya jangka
waktu
atau
keduanya
merupakan suatu pelanggaran.
Pemberitahuan tersebut wajib
memuat penjelas mengenai sifat
dan kewajiban dan langkah yang
diambil
Debitur
untuk
menanggulanginya;
7. Memenuhi segala perizinan
yang
dipersyaratkan
oleh
perundangan;
8. Menyerahkan kepada Kreditur
suatu surat keterangan dari
Notaris mengenai perubahan
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Jangka Waktu
Perjanjian

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
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apapun atas anggaran dasar,
susunan pengurus dan/atau
pemegang saham Debitur dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja
setelah
terjadinya
perubahan
tersebut
dan
menyerahkan kepada Kreditur
salinan akta Notaris beserta
pelaporan/persetujuan
dari
instansi berwenang;
Menjamin dan memastikan
bahwa segala kewajiban yang
terdapat dalam perjanjian kredit
memiliki peringkat sekurangkurangnya setara dengan segala
kewajiban Debitur yang tidak
dijamin (unsecured) baik yang
telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari;
Persyaratan keuangan (i) Debt
Service Coverage Ratio (DSCR)
minimal 1,25 kali dan (ii) Interest
Bearing Debt to EBITDA
maksimal 4 kali. Selain itu juga
memastikan
Kreditur
akan
menerima
laporan-laporan
keuangan sebagaimana diatur
dalam perjanjian;
Memastikan rasio pinjaman
Debitur sebagaimana tertera
dalam perjanjian kredit;
Melakukan
subordinasi
pinjaman pemegang saham
dan/atau
pinjaman
antar
perusahaan yang terkait dengan
Debitur baik yang sekarang ada
maupun yang ada di kemudian
hari;
Memberitahukan
kepada
Kreditur segera dalam waktu 30
(tiga puluh) hari dalam hal (i)
terjadi perubahan material yang
dapat mempengaruhi kegiatan
usaha
Debitur
dan/atau
keuangan
Debitur
dan
mempengaruhi
kemampuan
untuk membayar kewajibannya
kepada Kreditur, (ii) likuidasi,
merger,
konsolidasi
dan
pemisahan (spin off); dan (iii)
pemindahan sebagian besar
aset atau aset yang material;
Cidera janji silang (cross default)
atas fasilitas dari Debitur;
Memastikan
PT
Pertamina
(Persero) dari waktu ke waktu
tetap menjadi pemegang saham
utama terbesar dari Perseroan;
dan
Debitur wajib menjaga dan
memastikan bahwa kreditur
lainnya dengan tujuan fasilitas
kredit yang sama dengan
Kreditur diberikan jenis dan
bentuk jaminan yang sama atau

Jangka Waktu
Perjanjian

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup
tidak lebih istimewa daripada
jaminan yang diberikan Debitur
kepada Kreditur dan tanpa
persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Kreditur, Debitur
tidak akan menjaminkan harta
kekayaan
Debitur
kepada
kreditur lain yang mempunyai
fasilitas kredit yang sama
dengan
Kreditur
yang
mengakibatkan kreditur lain
tersebut memperoleh jaminan
yang lebih istimewa dari
Kreditur.

4.

Perjanjian
Fasilitas 1. Perseroan;
senilai USD80,000,000 2. EPN; dan
tanggal 22 Februari 3. ETSA;
2018 juncto Perubahan (selanjutnya
Perjanjian
Fasilitas Perseroan,
senilai USD80,000,000 Elnusa Petrofin
dan
ETSA
No.001/ICBC/PTI/II/202
0/PR1
tanggal
7 secara
Februari 2020 yang bersama-sama
keduanya
dibuat disebut
dibawah tangan dan sebagai
“Debitur” atau
bermaterai cukup
“Para
Peminjam”)
4. Sumitomo
Mitsui
Banking
Corporation
Singapore
Branch, PT
Bank
Sumitomo
Mitsui
Indonesia,
The Bank of
TokyoMitshubishi
UFJ, LTD.,
Cabang
Jakarta, PT
Bank ICBC
Indonesia
dan PT Bank
UOB
Indonesia (
sebagai
Mandated
Lead
Arrangers
and
Bookrunners
);
5. LembagaLembaga
Keuangan
(sebagai
“Pemberi
Pinjaman
Awal”);

Jenis dan Jumlah Fasilitas:
Total
USD80,000,000
dengan
komitmen sebesar dari masingmasing tahap sebesar:
Tranche A : total USD 30,000,000;
Tanche B1: total USD 25,000,000;
dan
Tranche B2 : total USD 25,000,000.
Selama perjanjian ini berlaku,
Debitur wajib untuk melaksanakan
hal-hal dibawah ini antara lain:
1.

2.

3.

4.

Rasio Utang terhadap EBITDA
atas periode yang bersangkutan
yang berakhir pada tanggal
yang bersangkutan tidak lebih
dari 4x; dan DSCR tidak kurang
dari 1.1x;
Memastikan bahwa kewajiban
pembayarannya
berdasarkan
dokumen
pembiayaan
ini
sekurang-kurangnya
berperingkat parri passu dengan
klaim-klaim lainnya yang tidak
dijamin
maupun
tidak
disubordinasi, kecuali untuk
kewajiban yang didahulukan
berdasarkan
undang-undang
yang berlaku atas perusahaan
pada umumnya;
Memastikan
masing-masing
Para Peminjam melakukan
kegiatan
usahanya
sesuai
dengan kegiatan usaha yang
dilakukan
sejak
tanggal
perjanjian;
Peminjam akan memberikan
hak
mendapat
penawaran
pertama kepada pada pemberi
pinjaman
untuk
(i)
penggalangan dana dengan
pembiayaan kembali fasilitas
dan (ii) mengatur dan/atau
menandatangani interest swap,
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Jangka Waktu
Perjanjian

Periode
Ketersediaan:
Tranche A: 12 (dua
belas) bulan sejak
perjanjian ini.
Tranche B: 24 (dua
puluh empat) bulan
sejak perjanjian ini.
Pembayaran
Kembali:
Tranche A:
Perseroan
harus
membayar setiap
pinjaman Tranche A
loan yang diberikan
kepadanya dalam
48 (empat puluh
delapan) kali cicilan
yang
sama
besarnya
tiap
cicilan dan:
a. Cicilan pertama
harus dibayarkan
pada
tanggal
yang jatuh 13
(tiga belas) bulan
setelah tanggal
perjanjian ini; dan
b. Cicilan
terakhir
harus dibayarkan
pada
tanggal
pembayaran
kembali terakhir.
Tranche B:
Peminjam
harus
membayar setiap
pinjaman Tranche B
loan yang diberikan
kepadanya dalam
36
(tiga
puluh
enam) kali cicilan
yang
sama
besarnya
tiap
cicilan dan:
a. Cicilan pertama
harus dibayarkan
pada
tanggal
yang jatuh 25

No.

Nama Perjanjian

Pihak
6. PT
Bank
ICBC
Indonesia
(sebagai
“Agen”); dan
7. PT
Bank
Sumitomo
Mitsui
Indonesia
(sebagai
“Bank
Rekening”).

Ruang Lingkup

5.

lindung nilai atau transaksi
derifatif lainnya;
Harus memberitahukan secara
tertulis kepada Agen apabila
terjadi gugatan sehubungan
dengan lingkungan.

Terdapat beberapa larangan yang
harus dipatuhi oleh Debitur antara
lain:
1. Peminjam
tidak
boleh
memasang atau mengizinkan
adanya jaminan atas salah satu
astenya dan peminjam tidak
diperbolehkan untuk (i) menjual
aset yang akan disewakan
kembali ke peminjam, (ii)
menjual, memindahkan atau
dengan cara lain melepaskan
salah satu piutangnya dengan
ketentuan regres. Yaitu dalam
keadaan dimana pengaturan
atau
transaksi
diadakan
terutama dengan cara untuk
memperoleh hutang keuangana
atau pembelian suatu aset.
2. Peminjam tidak diperbolehkan
melakukan pelepasan kecuali
pelepasan-pelepasan
yang
diperbolehkan;
3. Mengadakan suatu transaksi
dengan pihak manapun kecuali
dengan ketentuan transaksi
yang wajar dan untuk nilai pasar
sepenuhnya;
4. Melakukan merger, konsolidasi
atau melakukan investasi pada
atau membeli saham-saham
atau efek yang memiliki dampak
merugikan material atau janji
keuangan
menjadi
tidak
dipenuhi.
Kecuali
dengan
persetujuan dari Agen yang
bertindak untuk dan atas nama
seluruh pemberi pinjaman;
5. Peminjam tidak akan menjadi
kreditur sehubungan dengan
suatu hutang keuangan atau
menerbitkan atau membiarkan
adanya penanggungan atas
suatu pihak jika hal tersebut
dapat menimbulkan dampak
material merugikan atau janji
finansial tidak dapat terpenuhi.
Kecuali terhadap pinjaman yang
telah diperbolehkan oleh agen
atas nama para pemberi
pinjaman.
6. Peminjam
tidak
akan
menimbulkan atau mengijinkan
adanya hutang keuangan yang
tertunggak kecuali terhadap
hutang
keuangan
yang
diperbolehkan
berdasarkan
definisi dalam perjanjian ini.
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Jangka Waktu
Perjanjian
(dua puluh lima)
bulan
setelah
tanggal perjanjian
ini; dan
b. Cicilan
terakhir
harus dibayarkan
pada
tanggal
pembayaran
kembali terakhir.

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup

Jangka Waktu
Perjanjian

Catatan:
Perseroan
telah
menerima
persetujuan dari para kreditur
sehubungan
dengan
rencana
penerbitan sukuk sebagaimana
termaktub dalam Surat PT Bank
ICBC Indonesia (selaku Agen
Fasilitas) tanggal 5 Mei 2020 tentang
PT Elnusa Tbk-USD80,000,000Term Loan Facility.
5.

Akta
Perjanjian 1. Perseroan
Kerjasama (KSO) No. 3
(“Pihak
tanggal 12 Januari 2017
Pertama”);
yang dibuat di hadapan
dan
Raga
Indra Gunawan, S.H., 2. PT
Perkasa
M.Kn., Notaris di Jakarta
Ekaguna
junctis Perubahan No. 1
(“Pihak
atas Akta Perjanjian
Kedua”)
Kerjasama No. 3 tanggal
16 Juni 2017 dan
Perubahan No. 2 atas
Akta
Perjanjian
Kerjasama No. 3 tanggal
22 Desember 2017 yang
keduanya dibuat
di
bawah
tangan
dan
bermaterai cukup.

Bahwa
Para
Pihak
telah
menandatangani
Perjanjian
Konsorsium
No.
006/EN/KTR/000D/2016 tanggal 18
Januari
2016
dalam
rangka
pelaksanaan
proyek
Jasa
Pemeliharaan
Elektrikal
dan
Instrumentasi/Electrical
and
Instrumentation
Maintenance
Services No. 4420001427 di BP
Berau Ltd (“Proyek”). .
Tujuan dari KSO adalah untuk
melaksanakan
Proyek
dengan
menerapkan prinsip efisiensi dan
efektifitas dalam rangka mencapai
keuntungan usaha yang maksimal
dan memberikan kepuasan Pemberi
Kerja (BP Berau Ltd.).
Setelah melakukan pembahasan dan
dituangkan
pada
perubahan
perjanjian
yang
paling
akhir,
Perseroan telah memutuskan untuk
mengambil alih seluruh pelaksanaan
Proyek termasuk namun tidak
terbatas pada laba proyek yang akan
menjadi hak Perseroan.
Pembagian keuntungan berdasarkan
KSO ini adalah Pihak Pertama 100%.
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Sejak
ditandatanganinya
Perjanjian dan akan
berlaku
terus
sampai dengan 1
(satu)
tahun
setelah:
1. Berakhirnya
kontrak pekerjaan
dan
masa
jaminannya (jika
ada)
dalam
kontrak dengan
Pemberi Kerja;
2. Diselesaikannya
seluruh
kewajiban KSO
kepada Pemberi
Kerja
maupun
pihak-pihak
lainnya
yang
berkaitan dengan
pelaksanaan
KSO ini;
3. Ditandatanganiny
a Berita Acara
Serah
Terima
penyelesaian
pekerjaan Proyek
oleh dan antara
Pemberi
Kerja
dan KSO;
4. Telah diterimanya
Final
Payment
Certificate
dari
Pemberi Kerja;
5. Diselesaikanya
hak
dan
kewajiban
masing-masing
pihak dalam KSO
ini;
6. Pembukuan KSO
telah diaudit oleh
Kantor Akuntan
Publik
yang
ditunjuk
dan
menyajikan
Neraca
serta
Pernyataan Laba
Rugi KSO;
7. Telah dilakukan
penghapusan

No.

Nama Perjanjian

Pihak

Ruang Lingkup

Jangka Waktu
Perjanjian
NPWP dan PKP
dalam
administrasi
Kantor Pelayanan
pajak
yang
berwenang (Tax
Clearance);
8. Atas persetujuan
bersama antara
Para Pihak dalam
Perjanjian ini.

K. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN
Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap sebagai berikut:
Sertifikat HGB
NO.

Nomor

Tanggal

1.

00280

22-012002

Berlaku
Hingga
01-082031

2.

00281

22-012002

3.

00284

4.

00737

LUAS
(m²)

LOKASI

Keterangan

810

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Setu
: Cisauk
: Tangerang
: Banten

Tidak sedang
dijaminkan.

01-082031

801

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Setu
: Cisauk
: Tangerang
: Banten

Tidak sedang
dijaminkan.

22-012002

01-082031

2.130

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Setu
: Cisauk
: Tangerang
: Banten

Tidak sedang
dijaminkan.

06-052005

01-082031

738

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Setu
: Cisauk
: Tangerang
: Banten

Tidak sedang
dijaminkan.
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5.

9

29-101996

15-102026

90.120

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

151

: Lebak Gede
: Pulomerak
: Serang
: Jawa Barat

Terdaftar atas nama
PT Pertamina
(Persero)
Catatan:
Perseroan
telah
menyampaikan
permohonan kepada
PT
Pertamina
(Persero)
melalui
surat
sebagai
berikut:
- Berdasarkan Surat
No.L8.005D.026G2013.004 perihal
Permohonan
Pemecahan
Sertipikat
Hak
Guna Bangunan
No.9/Lebak Gede
tanggal 24 Mei
2013, Perseroan
telah
menyampaikan
kepada
PT
Pertamina
(Persero) bahwa
SHGB No.9/Lebak
Gede
masih
tercatat atas nama
PT
Pertamina
(Persero), bahwa
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah No. 24
Tahun
1997
tentang
Pendaftaran
Tanah,
kewenangan untuk
mengajukan
permohonan
pemecahan
sertipikat
pada
kantor pertanahan
berada
pada
pemegang
hak
atas tanah yang
tercatat
dalam
SHGB.
Berdasarkan Surat
No.L8.000D.026G2014.022 perihal
Permohonan
Percepatan
Penyelesaian
Pemecahan
Sertipikat
Hak
Guna Bangunan
No.9/Lebak Gede
tanggal 30 Juni
2014, Perseroan
telah
menyampaikan
permohonan
kepada
PT
Pertamina

Sertifikat HGB
NO.

Nomor

Tanggal

Berlaku
Hingga

LUAS
(m²)

LOKASI

Keterangan
(Persero)
untuk
percepatan
penyelesaian
pemecahan
sertipikat hak atas
tanah tersebut.
Saat ini Perseroan
masih
menantikan
progress lebih lanjut
agar
SHBG
No.9/Lebak
Gede
dapat diproses balik
nama menjadi atas
nama Perseroan.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

140

169

197

252

73

03459

22-072002

20-102003

31-032004

15-032007

11-031998

13-122004

21-072032

19-102032

19-102033

10-032028

10-032028

12-122024

570

446

804

1.328

29.827

3.364

152

Desa
Timur
Kecamatan
Kabupaten
Selatan
Provinsi

: Cilandak
: Pasar Minggu
: Jakarta

Tidak sedang
dijaminkan.

: DKI Jakarta

Desa
Timur
Kecamatan
Kabupaten
Selatan
Provinsi

: Cilandak

Desa
Timur
Kecamatan
Kabupaten
Selatan
Provinsi

: Cilandak

Desa
Timur
Kecamatan
Kabupaten
Selatan
Provinsi

: Cilandak

Desa
Timur
Kecamatan
Kabupaten
Selatan
Provinsi

: Cilandak

Desa
Kecamatan
Petamburan
Kabupaten
Provinsi

: Tomang
: Grogol

: Pasar Minggu
: Jakarta

Tidak sedang
dijaminkan.

: DKI Jakarta

: Pasar Minggu
: Jakarta

Tidak sedang
dijaminkan.

: DKI Jakarta

: Pasar Minggu
: Jakarta

Tidak sedang
dijaminkan.

: DKI Jakarta

: Pasar Minggu
: Jakarta

Tidak sedang
dijaminkan.

: DKI Jakarta

: Jakarta Barat
: DKI Jakarta

Tidak sedang
dijaminkan.

Sertifikat HGB
NO.
12.

Nomor

Tanggal

2934

05-021999

Berlaku
Hingga
04-022029

LUAS
(m²)
3.462

LOKASI
Desa
Kecamatan
Petamburan
Kabupaten
Provinsi

: Tomang
: Grogol

Keterangan
Tidak sedang
dijaminkan.

: Jakarta Barat
: DKI Jakarta

13.

01312

21-032006

20-032026

175

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Cipinang
: Pulo Gadung
: Jakarta Timur
: DKI Jakarta

Tidak sedang
dijaminkan.

14.

01313

21-032006

20-032026

176

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Cipinang
: Pulo Gadung
: Jakarta Timur
: DKI Jakarta

Tidak sedang
dijaminkan.

15.

2

10-072004

01-072034

6.723

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Mundu
: Karan Gampel
: Indramayu
: Jawa Barat

Tidak sedang
dijaminkan.

16.

11

24-032015

17-032045

16.535

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

:
:
:
:

Sumengko
Kalitidu
Bojonegor
Jawa Timur

Tidak sedang
dijaminkan.

17.

12

09-042015

06-042045

7.995

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

:
:
:
:

Sumengko
Kalitidu
Bojonegor
Jawa Timur

Tidak sedang
dijaminkan.

18.

03

10-052000

24-092029

187.000

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Sukajeruk
: Masalembu
: Sumenep
: Jawa Timur

Tidak sedang
dijaminkan.

19.

04

10-052000

24-092029

333.000

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Sukajeruk
: Masalembu
: Sumenep
: Jawa Timur

Tidak sedang
dijaminkan.

20.

1

12-052015

11-052040

17.200

Desa
Mura
Kecamatan
Kabupaten
Kertanegara
Provinsi
Timur

: Sanga Sanga

Tidak sedang
dijaminkan.

21.

3

17-092012

-

10.394

Desa
Mura
Kecamatan
Kabupaten
Kertanegara
Provinsi
Timur

153

: Sanga-Sanga
: Kutai
: Kalimantan
: Sanga Sanga
: Sanga-Sanga
: Kutai
: Kalimantan

Tidak sedang
dijaminkan.

Sertifikat HGB
NO.
22.

23.

24.

25.

26.

Nomor

Tanggal

8

20-122013

9

10

1277

3824

20-122013

20-122013

20-022002

23-062011

Berlaku
Hingga
12-052044

12-052044

12-052044

04-022032

01-022031

LUAS
(m²)
19.995

8.430

20.054

10.024

6.479
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LOKASI
Desa
Mura
Kecamatan
Kabupaten
Kertanegara
Provinsi
Timur
Desa
Mura
Kecamatan
Kabupaten
Kertanegara
Provinsi
Timur
Desa
Mura
Kecamatan
Kabupaten
Kertanegara
Provinsi
Timur
Desa
Kecamatan
Timur
Kabupaten
Provinsi
Timur
Desa
Kecamatan
Utara
Kabupaten
Provinsi
Timur

: Sanga Sanga
: Sanga-Sanga
:
Kutai
:

Keterangan
Tidak sedang
dijaminkan.

Kalimantan

: Sanga-Sanga
: Sanga-Sanga
: Kutai

Tidak sedang
dijaminkan.

: Kalimantan
: Sanga Sanga
: Sanga-Sanga
: Kutai

Tidak sedang
dijaminkan.

: Kalimantan
: Mangar
: Balikpapan

Tidak sedang
dijaminkan.

: Balikpapan
: Kalimantan
: Batu Ampar
: Balikpapan
: Balikpapan
: Kalimantan

Tidak sedang
dijaminkan.

Sertifikat HGB
NO.
27.

Nomor

Tanggal

547

27-071998

Berlaku
Hingga
25-042015

LUAS
(m²)
3.347

LOKASI
Desa
Seraya
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Kampung
: Batu Ampar
: Batam
: Riau

Keterangan
Tidak sedang
dijaminkan.
Catatan:
Perseroan
sedang
melakukan
pengurusan
perpanjangan namun
terdapat
kendala
dimana
adanya
kepemilikan
hak
ganda yaitu: (i) atas
nama
Perseroan
berdasarkan SHGB
No.547/Kampung
Seraya, dan (ii) atas
nama Gereja GPIB
Immanuel
Batam
berdasarkan
SK
Ketua
Otorita
Pengembangan
Daerah Industri Pulau
Batam
No.
138/SKEP/KAAT/II/1998.
Saat ini Perseroan
masih
menantikan
progress lebih lanjut
agar
SHBG
No.547/Kampung
Seraya
dapat
diperpanjang.

28.

00220

27-071998

01-112034

23.386

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Batu Merah
: Batu Ampar
: Batam
: Riau

Tidak sedang
dijaminkan.

29.

00221

27-071998

15-082034

3.600

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Batu Merah
: Batu Ampar
: Batam
: Riau

Tidak sedang
dijaminkan.

30.

00224

06-112014

27-082034

41.020

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Batu Merah
: Batu Ampar
: Batam
: Riau

Tidak sedang
dijaminkan.

31.

1648

27-071998

22-012035

26.139

Desa
Sengkuang
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Riau

: Tanjung

Tidak sedang
dijaminkan.

13-052009

13-052039

14.472

Desa
Pudu
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Pematang

32.

27
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: Batu Ampar
: Kota Batam
:Kepulauan

: Mandau
: Bengkalis
: Riau

Tidak sedang
dijaminkan.

Sertifikat HGB
NO.
33.

34.

35.

LUAS
(m²)

Nomor

Tanggal

28

13-052009

Berlaku
Hingga
13-052039

13-052009

13-052039

13.337

13-052009

13-052039

13.275

29

30

15.352

LOKASI

Keterangan

Desa
Pudu
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Pematang

Desa
Pudu
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Pematang

Desa
Pudu
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Pematang

: Mandau
: Bengkalis
: Riau

: Mandau
: Bengkalis
: Riau

: Mandau
: Bengkalis
: Riau

Tidak sedang
dijaminkan.

Tidak sedang
dijaminkan.

Tidak sedang
dijaminkan.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset benda bergerak berupa kendaraan
bermotor, antara lain:
No.
Polisi
KT 8114
AV

Jenis
Kendaraan
Mitsubishi L
200

2.

B 9016
SWA

3.

No.

Tahun

No. Rangka

No. Mesin

No. BPKB

2005

MMBJNK7405D029424

4D56BW8519

3876578

Mitsubishi L200
CR 2.5L

2008

MMBJNK84083098540

4056UCBF7542

J-06790369

B 9792
TA

Iveco
AD380T44W

2008

WJMF3T5T28C212006

124401

8946164

4.

B 9015
SWM

Mitsubishi L200
CR 2.5L

2008

MMBJNKB4080094297

4056UCBG0334

J - 06769195

5.

B 9766
TA

Iveco
AD380T44W

2008

WJMF3T5T28C212126

123766

8945304

6.

B 9774
TA

Iveco
AD380T44W

2008

WJMF3T5T28C212529

124983

8946165

7.

B 7004
SXU

Mitsubishi
FE74

2008

MHMFE74P48L0168946

4D34TD16489

J - 06769196

8.

B 9038
SPA

Mitsubishi
FE74

2008

MHMMFE74P48K020169

4D34TD97252

J - 06769183

9.

B 9020
SEA

2015

VF634LPA4F0000644

DX111342228

L - 13931019

10.

B 9767
TA

Renault K440
HO
WB3900MM
Iveco
AD380T44W

2008

WJMF3T5T28C212650

124951

8944925

11.

KT 8846
K

Iveco
AD380T44W

2008

WJMF3T5T28C212127

124210

8146414

12.

KT 8574
KE

Hino FL8JTLARGJ

2009

MJEFL8JTL9JM-10476

JOBEUFJ-20955

1894742

1.
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No.
Polisi
KT 8533
AW

Jenis
Kendaraan
Mitsubishi
FE74

14.

KT 8847
K

15.

No.

Tahun

No. Rangka

No. Mesin

No. BPKB

2008

MHMFE74P48K020674

4D34TD98776

4302976

Iveco
AD380T44W

2008

WJMF3T5T28C212007

124904

8146415

KT 8564
KF

Mercedez Benz
Actross 333JA

2008

WDB9301832L406461

54192600636110

3547200

16.

KT 8845
K

Iveco
AD380T44W

2008

WJMF3T5T28C212851

126072

8146416

17.

KT 8848
K

Iveco
AD380T44W

2008

WJMF3T5T28C212881

124233

8146417

18.

KT 8359
YA

Mitsubishi Colt
Diesel FE

2015

MHMFE75PEFK003687

4D34TL70549

L – 11519260

19.

B 9755
SDB

Iveco AD
380T38H

2013

WJME 3TR540C272308

211858

L-13932785

20.

B 9018
SEA

2014

VF634LPA9F0000638

DX111336623

L-13930401

21.

B 9756
SDB

Renault K440
6X6T HO
WB3900MM
Iveco AD
380T38H

2013

WJME3TR840C272201

211363

L - 13932756

22.

BK 8396
PH

Kenworth ILW

1998

J381352

ILW07663

6667945

23.

B 9054
VW

Kenworth ILW

1998

J381353

ILW07918

3593929

24.

B 9016
SEA

2014

VF634LPA1E0000583

DX111329227

L - 0785037

25.

B 9749
SDA

2011

WDB9301632L583690

54194400781130

K - 06278359

26.

B 9610
SDA

2011

WDB9301632L584514

54194400782736

K - 06200253

27.

B 9961
SDB

Renault K440T
HO
WB3900MM
Mercedez Benz
3341A
ACTROS 5100
RDH
Mercedez Benz
3341A
ACTROS 5100
RDH
Renault Cerax
380

2013

V76340PA400012800

DX21227GB25A8

M - 02077203

28.

B 9015
SEA

2014

VF634LPA3E000584

DX111329433

L - 07850492

29.

B 9019
SEA

2015

VF634LPA9F0000641

DX111388910

L - 13930701

30.

B 9021
SEA

2014

VF634LPA7F0000640

DX111338584

L - 13930628

31.

B 9784
TA

Renault
K4406X6T HO
WB3900MM
Renault
K4406X6T HO
WB3900MM
Renault K440
HO
WB3900MM
Iveco
AD380T44W

2008

W3MF3T5T28C212524

125472

8946163

32.

B 9017
SWM

L200 CR 2.5L

2008

MMBJNKB4080053510

4056UCBF73510

J - 06803995

13.
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No.
33.
34.

L.

No.
Polisi
B 9522
TB

Jenis
Kendaraan
Freightliner 55

B 9837
NG

Freightliner

Tahun

No. Rangka

No. Mesin

No. BPKB

1995

JFVNBMC86TL767556

34780548

5205846

1995

JFVNBMC825L767553

34769503

6316957

PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Entitas anak,
Dewan Komisaris Entitas anak dan Direksi Entitas anak tidak pernah dan/atau tidak sedang tersangkut dalam
suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan pajak pada
lembaga-lembaga Peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah
menerima somasi, tuntutan ataupun klaim lainnya dari pihak manapun, serta tidak sedang terlibat dalam suatu
sengketa hukum atau perselisihan apapun di dalam maupun di luar lembaga Peradilan yang bersifat material
ataupun berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan dan Entitas anak,
kecuali perkara yang sedang dihadapi Perseroan sebagai berikut:
NO.

PERIHAL

KETERANGAN

1.

a. Nomor Perkara

:

Putusan No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Maret 2012 yang telah
beberapa kali ditindaklanjuti dengan beberapa upaya hukum sebagai berikut:
1. Putusan No. 237/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 10 Januari 2013 (Putusan
Banding);
2. Putusan No. 1111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Februari 2014 (Putusan Kasasi);
3. Putusan No. 472 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015 (Putusan
Peninjauan Kembali);
4. Surat Penetapan No. 10/Eks.Pdt/2016 juncto No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jkt
Sel tanggal 23 Februari 2016 (Aanmaning/teguran kepada Tergugat untuk
menjalankan Putusan Kasasi);
5. Penetapan Eksekusi No. 10/Eks.Pdt/2016 juncto Penetapan No.
284/Pdt.G/2011/PN.Jkt Sel tanggal 12 April 2016 (Penetapan untuk
melaksanakan sita eksekusi penjualan atas aset-aset sita jaminan); dan
6. Putusan No. 162/Pdt.G.PLW/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 September
2017 (Putusan Perlawanan).

b. Yurisdiksi

:

Pengadilan Tinggi

c. Para Pihak

:

1.
2.

d. Deskripsi
Singkat

:

PT Bank Mega Tbk. selanjutnya disebut sebagai (“Pelawan” yang
dahulunya merupakan “Tergugat”);
Perseroan selanjutnya disebut sebagai (“Terlawan” dahulunya merupakan
“Penggugat”)

Penggugat merupakan nasabah deposan pada Tergugat dalam bentuk
deposito berjangka yang dilaksanakan pada Bank Mega KCP Bekasi-Jababeka
di Cikarang. Dalam kasus ini Penggugat beberapa kali melakukan penempatan
antara lain:
1. Penempatan I sebesar Rp50.000.000.000,- yang telah jatuh tempo dan
dicairkan pada tanggal 8 Maret 2010;
2. Penempatan II sebesar Rp50.000.000.000,- yang terus diperpanjang masa
depositonya beberapa kali;
3. Penempatan III sebesar Rp40.000.000.000,-. yang terus diperpanjang
masa depositonya beberapa kali;
4. Penempatan IV sebesar Rp11.000.000.000,-; dan
5. Penempatan V sebesar Rp10.000.000.000,Sehingga total deposito yang ditempatkan pada Tergugat yang tidak pernah
dicairkan adalah sebesar Rp111.000.000.000,- (“Deposito Perseroan”)
Bahwa tiba-tiba terkuak fakta bahwa terdapat masalah pada Deposito
Perseroan dimana berdasarkan keterangan Branch Manager PT Bank Mega
Tbk. KCP Bekasi-Jababeka yang merupakan tempat pengurusan Deposito
Perseroan, dinyatakan bahwa Deposito Perseroan telah dicairkan tanpa
sepengetahuan Penggugat (disini Penggugat mengetahui informasi ini dari
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NO.

PERIHAL

KETERANGAN
Direktorat Reskrimsus Polda Metro) dan terungkap pula bahwa ternyata
Deposito Perseroan bukanlah deposito berjangka namun sudah diubah menjadi
deposito on call oleh beberapa pihak yang pada akhirnya diadili secara terpisah
dalam terkait tindak pidana korupsi, sehingga Penggugat berdalih adanya
kelemahan dalam managemen resiko Tergugat yang pada akhirnya merugikan
Penggugat.
Maka selanjutnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan,
perkara ini telah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri dengan amar putusan
antara lain sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat beriktikad baik;
3. Menyatakan penempatan dana deposito Penggugat yang seluruhnya
sebesar Rp111.000.000.000,- telah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan berdasarkan
penetapan dalam menjalankan pelaksanaannya, Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan telah menetapkan Penetapan Sita Jaminan No.
284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 21 Juli 2011 dengan aset milik
Tergugat sebagai berikut:
1. Rekening Giro dalam Rupiah atas nama PT Bank Mega, Tbk. pada
Bank Indonesia sebesar Rp200.000.000.000,-;
2. Dua (2) bidang tanah yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Wilayah
Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan
Mampang Prapatan yang dikenal dengan Jl. Kapten P. Tendean Kav.
12-14 A sebagaimana tertera pada sertipikat:
a. SHGB No. 95/Mampang Prapatan; dan
b. SHGB No. 97/Mampang Prapatan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan
sekaligus keapda Penggugat berupa pokok atas penempatan dana
deposito sebsar Rp111.000.000.000,- dan bunga 6% per tahun dari jumlah
tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri
sampai dilunasinya dana deposito milik Penggugat oleh Tergugat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp2.016.000,9. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya.
Sebagai hasil tindaklanjut upaya hukum oleh Tergugat, Putusan Banding,
Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali telah menguatkan putusan
Pengadilan Negeri di atas.
Dengan dasar putusan-putusan diatas, Penggugat mengajukan permohonan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya
Aanmaning oleh Pengadilan Negeri agar Tergugat melaksanakan Putusan
Kasasi.
Adapun sehubungan dengan proses eksekusi ini, bersamaan dengan
diterbitkannya Aanmaning, Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan atas
eksekusi tersebut dengan mendalilkan bahwa perkara ini sangat berkaitan
dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Santun Nainggolan
(mantan anggota Direksi Perseroan), Ivan CH Litha, Andhy Gunawan dan
Richard Latief, Itman Harry Basuki, Teuku Zulman Saib.
Namun demikian, pada akhirnya upaya hukum Perlawanan ditolak berdasarkan
Putusan Perlawanan dengan dasar bahwa Pelawan merupakan pihak juga
dalam pokok perkara dan bukan merupakan pihak ketiga sehingga tidak sesuai
dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

e. Status Terakhir

:

Hingga tanggal Prospektus ini, Pelawan mengajukan upaya banding atas
Putusan Perlawanan tersebut dan masih dalam proses di Pengadilan Tinggi.
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M. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)
Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Perseroan memberikan sebuah bentuk perlindungan dari negara atas
kemungkinan dibuatnya peniruan atau penjiplakan, dan sebagai dasar hukum pelaksanaan karya intelektual yang
diberikan kepada Perseroan.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa desain
industri sebagai berikut:

NO.

NO.
PENDAFTARAN
SERTIFIKAT

1.

IDD000051277

2.

IDD000051278

3.

IDD000051522

4.

IDD000051997

DESAIN
INDUSTRI

PERLINDUNGAN

Alat
Penyedia
Ruang Kerja
Untuk
Pemotong
Coil Tubing
Substrukstur
Bantalan
Geser Untuk
Menopang
Rig
Traktor
Pengeboran

Bentuk dan
Konfigurasi

Bantalan
Geser Untuk
Modular
Crane

NAMA
PEMEGANG
DESAIN
INDUSTRI
Perseroan

TANGGAL
PENERIMAAN
24-11-2017

MASA
BERLAKU
SERTIFIKAT
10 tahun
(24-11-2017
s/d 24-112027)

Bentuk dan
Konfigurasi

Perseroan

Bentuk dan
Konfigurasi

Perseroan

24-11-2017

10 tahun
(24-11-2017
s/d 24-112027)

Konfigurasi

Perseroan

24-11-2017

10 tahun
(24-11-2017
s/d 24-112027)

24-11-2017

10 tahun
(24-11-2017
s/d 24-112027)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek
sebagai berikut:
NO.

NO. MEREK

TANGGAL
PENGAJUAN

1.

IDM000575157

03-02-2015

MEREK
ELNUSA
DJPS

KELAS
BARANG/
JASA
07
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NAMA
PEMEGANG
MEREK
Perseroan

TANGGAL
PENERIMAAN

MASA
BERLAKU

03-02-2015

10 tahun
(03-022015 s/d
03-022025)

N. ASURANSI
Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:
Polis
No.

Nama
Penanggung

PUF
1900038

PT Asuransi
Tugu
Pratama
Indonesia,
Tbk.

Jenis
Asuransi
Polis
Paket:
Asuransi
“Semua
Risiko”
Harta
Benda

Objek Asuransi
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Graha Elnusa, Jl. TB
Simatupang Kav. 18
Jakarta Selatan.
S. Parman 104 (2971), Jl
Letjen S Parman Kav.
104.
S. Parman 105 (2971), Jl
Letjen S Parman Kav.
105.
Taman Tekno 19 – 21
(29371-7),
Kawasan
Industri Taman Tekno
BSD Blok H1 No. 19-21.
Taman
Tekno
23
(29371-7),
Kawasan
Industri Taman Tekno
BSD Blok H1 No. 23.
Karang Ampel (293717),
Jl.
Komplek
Pertamina, Desa Mundu,
Karang Ampel.
Batam EFK (29371-7),
KIBA,
Jl.
Tenggiri,
Kelurahan Batu Merah,
Kec. Batu Ampar, Kota
Batam, Kepulauan Riau.
Batam Siemens (293717), KIBA, Jl. Tenggiri,
Kelurahan Batu Merah,
Kecamatan Batu Ampar,
Kota Batam, Kepulauan
Riau.
Cipinang (2963), Jl.
Albezia Raya Blok A No.
6-7,
Kel.
Cipinang,
Kecamatan Pulogadung,
Jakarta Timur.
Duri
(29371-7),
Jl.
Rangau
KM
3.5,
Kelurahan
Pemalang
Pudu,
Kecamatan
Mandai,
Kabupaten
Bengkalis, Riau.
Merak (29371-7), Jl. Yos
Sudarso, Desa Lebak
Gede,
Kecamatan
Merak,
Kotamadya
Cilegon, Banten.
Inventory
Cakung
(29371-7), Jl. Babek
ABRI No. 1 – RT. 11/RW
06,
Cakung
Timur,
Jakarta Timut.
Inventory
Balikpapan
(29371-7),
Jl.
Mulawarman No. 91
Batakan,
Balikpapa,
Kalimantan Timur.
Inventory
EMR
01
Samberah,
Sambera
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Nilai
Pertanggungan

Masa
Berlaku

Rp2.396.457.459.019
dan
USD20.000.000,00

31-12-2019
s/d
31-12-2020

Polis
No.

Nama
Penanggung

Jenis
Asuransi

Objek Asuransi

15.

16.

17.

18.

19.

Baru, Marang Kayu Kutai
Kartanegara,
Kalimantan Timur.
Inventory
PLB/Duri
(29371-7), Jl. Rangau
KM
3.5,
Kelurahan
Maburai,
Kecamatan
Murung
Pudak,
Tabalong,
Kalimantan
Selatan.
Inventory
Tanjung
(29371-7), Jl. Ahmad
Yani RT 01, Kelurahan
Maburai,
Kecamatan
Murung
Pudak,
Tabalong,
Kalimantan
Selatan.
Storage
Prabumulih
(29371-7), Jl. Jend.
Sudirman
No.
59,
Kelurahan Patih Galuh,
Simpang
Empat,
Prabumulih
Barat,
Prabumulih, Sumatera
Selatan.
Inventory
OM
Prabumulih (29371-7),
Jl. Jend Sudirman No.
59, Kelurahan Patih
Galuh, Simpang Empat,
Prabumulih
Barat,
Prabumulih, Sumatera
Selatan.
Inventory
EWL EIR
(Kalimantan).
a. RES
Tarakan
(29371-7), Tarakan,
Kalimantan Utara.
b. RES
Sangasanga
(29371-7), Jl. Teratai
No. 21, RT 19 RW
01,
Sangasanga
Kutai Kertanegara,
Kalimantan Timur.
c. RES Bunyu (293717),
Komplek
Pertamina
Nibung
Baru, Jl. Nibung
Baru, Pulau Bunyu,
Kalimantan Utara.
d. RES
Sangatta
(29371-7),
Jl.
Pertamina Km 4,
Sangatta
Selatan,
Sangatta Kalimantan
Timur.
e. RES
Tanjung
(29371-7), Jl. Ahmad
Yani,
RT.
01,
Kelurahan Maburai,
Kecamatan Murung
Pudak,
Tabalog,
Kalimantan Selatan.
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Nilai
Pertanggungan

Masa
Berlaku

Polis
No.

Nama
Penanggung

Jenis
Asuransi

Objek Asuransi
d. Martindok (29371-7),
Vatui,
Kabupaten
Banggai, Sulawesi
Tengah.
20. Inventory EWL WIR
(Sumatera).
a. Res Jambi (293717),
Jl.
Lingkar
Selatan No. 30, RT.
20, Kelurahan Paal
Merah, Kecamatan
Jambi
Selatan,
Jambi.
b. RES Limau (293717), Limau, Sumatera
Selatan.
c. RES
Pangkalan
Susu
(29371-7),
Pangkalan
Susu,
Langkat, Sumaterea
Utara.
d. RES
Pendopo
(29371-7), Komplek
Pertamina Pendopo,
Kelurahan
Talang
Ubi
Utara,
Kecamatan Talang
Ubi, Kabupaten Pali,
Sumatera Selatan.
e. RES Rantau (293717), Jl. Tapanuli No.
42,
D
Medan,
Sumatera Utara.
f. RES
Prabumulih
(29371-7),
Prabumulih,
Sumatera Selatan.
g. RES Ramba (293717), Ramba, Musi,
Banyuasin,
Sumatera Selatan.

Asuransi
Peralatan
“Semua
Risiko”

Wireline Logging Unit
1. Logging Tools.
2. EWL-C02.
3. EWL-C03.
4. EWL-C04.
5. EWL-F06.
6. EWL-M08.
7. EWL-M09.
8. EWL-G10.
9. EWL-G11.
10. EWL-G12.
11. EWL-G13.
12. EWL-G14.
13. EWL-G15.
14. EWL-G16.
15. EWL-N17.
16. EWL-N18.
17. EWL-S19.
18. EWL-N21.
19. EWL-N22.
GDLP
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Nilai
Pertanggungan

Masa
Berlaku

Polis
No.

Nama
Penanggung

Jenis
Asuransi

Objek Asuransi
20. Unit Instrumen SN. 428UL.
21. Peralatan Recording.
22. Peralatan:
Shooting
System.
23. Peralatan: Moulding &
Measurement
Equipment.
24. Peralatan: TOPO & NNS
(Navigasi Non Seismik).
25. Peralatan: Komunikasi.
26. Perlatan: Komputer &
Plotter.
27. Peralatan: Mekanik &
Elektrik.
28. Peralatan: HSE.
29. Peralatan:
Drilling
(SDR).
30. Peralatan: GDP.
31. Wireless
Seismic
Acquisition.
32. Vibrouseis.

Asuransi
Peralatan
Rig dan
Lepas
Pantai

Oilling Rig
1. Mooular RIG
Workover Rig
2. EHR # 01 (RIG # 07
340K).
3. EHR # 02 (RIG # 08
150K).
4. EHR # 03 (RIG # 10
225K).
5. EHR # 05 (RIG # 16
150K).
6. EHR # 07 (RIG # 38
340K).
7. EHR # 08 (RIG # 225K).
8. EHR # 09 (RIG # 340K).
9. EHR # 10 (RIG # 150K).
10.EHR # 11 (RIG # 225 K).
11.EHR # 12 (RIG # 340K).
12.EHR # 13 (RIG # 340 K).
Slickline Unit.
13. EWS 1 (ELSA 1).
14.EWS 2.
15.EWS 3 (ELSA 5).
16. EWS 4 (ELSA 2).
17.EWS 5.
18. EWS 6.
19.EWS 7.
20.EWS 8.
21.EWS 9.
22.EWS 10.
23. EWS 11.
24.EWS 12.
Coiled Tubing Unit
25.CTU #1.
26.CTU #2.
27.CTU #03.
28.CTU #04.
29.CTU #05.
Modular Crane
30.Modular Crane.
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Nilai
Pertanggungan

Masa
Berlaku

Polis
No.

Nama
Penanggung

Jenis
Asuransi

Objek Asuransi
Wireline Logging Offshore
31. EWL – N20.
32. EWL – N23.
33.EWL – N24.
Drilling Fluids Serukas
34. Asset LMP.
Mud Logging Unit
35.MLU #02.
36.MLU #06.
37.MLU #13.
38. MLU #16.
39.MLU #18.
40. MLU #19.
41. MLU #20.
42.MLU #21.
43.MLU #22.
H2S Unit
44.H2S #01
45.H2S #02.
46.H2S #03.
47.H2S #05.
48.H2S #06.
49.H2S #08.
50.H2S #09.
51. H2S #096.
Cementing Unit
52.CMT #01.
53.CMT #02.
54.CMT #03 (ELSA 7).
55. CMT #04.
56.CMT #05.
Drill Steam Test
57.DST #01 (Drill Steam
Test).
58.DST #02.
59.DST #03.
60.DST #04.
Surface Testing
61.Surface Testing #01.
62.Surface Testing #02.
63.Surface Testing #03.
64. Surface Testing #04.
65.Well Testing Offshore #01
(ELSA 3 – BARGE).
66. Well Testing Offshore
#02 (ELSA 4 – BARGE).
67.Well Testing Offshore #03
(ELSA 6 – BARGE).
Electrive Sumersible Pump
68. WCS.
GDM
69.Peralatan
Recording,
Komputer & Plotter.
70.Peralatan Navigasi.
71.Peralatan Mekanik.
72.2D Towed Streamer.
73.Gator System.
74.Nodal.
75.Transponder.

Asuransi
Tanggung
Gugat
Umum

Meanggung
Kewajiban
hukum Perseroan untuk:
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Nilai
Pertanggungan

Masa
Berlaku

Polis
No.

Nama
Penanggung

Jenis
Asuransi
Gabungan
dan
Asuransi
Tanggung
Gugat
Pengusaha

Objek Asuransi

Nilai
Pertanggungan

Masa
Berlaku

1.

Tanggung Gugat Publik
dan Produk (Operasi
yang telah selesai).
2. Tanggung
Gugat
Pegusaha.
3. Tanggung
Gugat
Kendaraan.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut
diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan
prasarana yang dipertanggungkan.
Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti
obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam
keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan
polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.
O. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
1.

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta Perubahan terakhir Perseroan Nomor 31 tanggal 11 April 2019 dibuat di hadapan Aulia Taufani,
S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat
Keputusan Nomor AHU-0022730.AH.01.02Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, terdapat penyusunan kembali Pasal
3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
1.

2.

3.

Maksud dan tujuan Perseroan ini berusaha dalam bidang Jasa (aktivitas profesional; informasi dan
komunikasi; real estat; aktivitas ketenagakerjaan dan usaha penunjang lainnya); Perdagangan Besar dan
Eceran; Pertambangan dan Penggalian; Pembangunan (konstruksi); Perindustrian; dan Pengelolaan Air dan
Pengelolaan Air Limbah.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
a. Jasa (aktivitas profesional; informasi dan komunikasi; real estate; aktivitas ketenagakerjaan dan usaha
penunjang lainnya), antara lain:
reparasi kapal, perahu, dan bangunan terapung.
aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang sehubungan dengan itu.
aktivitas pengolahan data.
aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya.
aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja.
real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
b. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran, antara lain:
perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu.
perdagangan besar atau balas jasa (fee) atau kontrak.
perdagangan besar peralatan telekomunikasi.
c. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian yang antara lain:
aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas.
aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.
d. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan (konstruksi) antara lain:
konstruksi bangunan dan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas.
instalasi minyak dan gas.
konstruksi sentral telekomunikasi.
e. Menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian, antara lain:
industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi.
industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi.
industri produk dari hasil kilang minyak bumi.
pembangkitan tenaga listrik (termasuk juga energi alternatif).
industri kapal dan perahu.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan
tersebut diatas, Perseroan melaksanakan juga kegiatan usaha penunjang di bidang:
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Jasa (aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas).
Pengelolaan Air dan Pengelolaan Air Limbah (aktivitas penunjang pengelolaan air, pengelolaan dan
pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya).
Perdagangan (perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum
(SPBU)).
Pertambangan (aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya).
Pembangunan (konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas).
Perindustrian lainnya (industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi).
yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

Segmentasi bidang usaha Perseroan saat ini terbagi menjadi Jasa Hulu Migas, Jasa Distribusi & Logistik Energi,
dan Jasa Penunjang Migas dengan penjelasan sebagai berikut:
Segmen Usaha
Jasa Hulu Migas
Jasa Distribusi & Logistik
Energi
Jasa Penunjang Migas

Kegiatan Usaha
Menyediakan jasa pengukuran data geofisika/seismik, jasa pemboran migas
dan jasa oilfield.
Menyediakan jasa penyimpanan, perdagangan, pendistribusian dan
pemasaran produk minyak dan gas di Indonesia.
Menyediakan jasa penguliran, perdagangan pipa OCGT (Open Cycle Gas
Turbine) dan fabrikasi, pembuatan ulir (threading) untuk pemboran migas,
jasa pengelolaan data dan informasi energi dan sumber daya mineral
(khususnya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi), jasa
pengelolaan data migas, jasa pembangunan sistem teknologi informasi
terpadu, jasa telekomunikasi, jasa penyediaan jaringan, telekomunikasi
satelit dan sistem komunikasi VSAT (Very-Small-Aperture Terminal).

Berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dilakukan, Perseroan mengembangkan produk dan
jasa melalui 3 (tiga) segmen usaha, yang juga dijalankan oleh kelompok usaha Perseroan, dengan penjelasan
sebagai berikut:
Segmen Usaha

Divisi/Entitas
Anak
Divisi:
Divisi Geoscience
& Reservoir
Services (GRS)
Entitas Anak:
PT Elnusa
Geosains
Indonesia (EGI)

Jasa Hulu Migas

Aktivitas Pokok

Jasa Akuisisi Data
Geofisika / Survei
Seismik Migas

Divisi:
Divisi Production,
Operation &
Maintenance
Services (POMS)

Entitas Anak:
PT Elnusa Oilfield
Services (EOS)

Jasa Pengeboran
dan Pemeliharaan
Lapangan Migas
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Aktivitas Bisnis
• Seismic Data
Acquisition (Land,
Marine and
Transition Zone/ TZ)
• Non Seismic Data
Acquisition
• Seismic Data
Processing
• Geology,
Geophysics &
Reservoir
• Drilling Services
• Hydraulic Workover
& Snubbing
Services
• Coiled Tubbing
Services
• Electric Wireline
Logging Services
• Well Testing
Services
• Cementing &
Pumping Services
• Drilling Fluid
Services
• Surface Testing &
Drill Steam Testing
Services
• Mud Logging &
H2S Services
• Engineering,
Procurement, &
Construction

Perkembangan
saat Ini
Jenis Aktivitas Bisnis
DIvisi GRS , masih
sama , adapun
adanya peningkatan
utilisasi di tahun
2019 disemua
aktivitas Bisnis

Jenis Aktivitas Bisnis
DIvisi POMS, masih
sama, adapun
adanya peningkatan
utilisasi di tahun
2019 baik asset
based maupun
aktivitas pada OM
EPC.

Segmen Usaha

Divisi/Entitas
Anak

Aktivitas Pokok

Aktivitas Bisnis
•
•
•
•
•

Jasa Distribusi &
Logistik Energi

Entitas Anak:
PT Elnusa Petroﬁn
(EPN)

Jasa penyimpanan
BBM,
pendistribusian
BBM,
perdagangan BBM
Industri & Marine,
perdagangan
chemicals,
perdagangan
pelumas & aspal,
serta pengelolaan
SPBU & SPBE

•

•
•
•
•
•
•

Jasa Penunjang
Migas

Entitas Anak:
PT Elnusa
Fabrikasi
Konstruksi (EFK)

Jasa fabrikasi,
penguliran dan
perdagangan pipa
Oil Country
Tubular Goods
(OCTG), proyek
EPC dan
Maintenance
Services
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•

•

Operation &
Maintenance
Enhance Oil
Recovery
Well Plug &
Abandonment
Artiﬁcial Lift
Manajemen depot
BBM milik swasta,
mulai dari kegiatan
administrasi
pembelian BBM,
pengangkutan
BBM, penyimpanan
BBM dan
penyaluran BBM di
lokasi pelanggan.
EPN juga memiliki
depot BBM sendiri
dengan kapasitas
4.400 KL di
Plumpang-Semper,
Jakarta Utara untuk
menyimpan
Pertadex
Pertamina.
Manajemen
distribusi BBM,
distribusi BBM dari
depot Pertamina ke
SPBU, Agen
Premium Minyak
Solar (APMS) dan
stasiun pengisian
bahan bakar
bunker (SPBB)
Pengelolaan SPBU
dan SPBE
Perdagangan
Bahan Kimia
Perdagangan BBM
Industri – Marine
Perdagangan
Pelumas dan Aspal
Pengolahan bahan
mentah dan bahan
baku
Pembuatan serta
perbaikan alat-alat
perminyakan
Perdagangan
umum, termasuk
ekspor, impor,
regional dan lokal.
Penyediaan jasa
untuk bidang
minyak dan gas
bumi, yaitu OCTG
dan penguliran
pipa. Berperan
sebagai agen dari
perusahaan dari
dalam maupun luar
negeri.

Perkembangan
saat Ini

Jenis Aktivitas Bisnis
EPN, masih sama,
adapun adanya
penambahan
aktivitas dengan
pengelolaan Deo
LPG Amurang.

Jenis Aktivitas Bisnis
EFK, masih sama,
peningkatan aktivitas
di tahun 2019
khusunya kegiatan di
fabrikasi.

Segmen Usaha

Divisi/Entitas
Anak

Aktivitas Pokok

Aktivitas Bisnis
•
•

•

•
•
•

Entitas Anak:
PT Patra Nusa
Data (PND)

Jasa perolehan
lisensi,
pengelolaan data
migas, data online
(pay per use) dan
penyimpanan data
ﬁsik migas

•
•
•

•
•
•
•
•

Entitas Anak:
PT Sigma Cipta
Utama (SCU)

Jasa penyimpanan
data ﬁsik,
pengelolaan data
elektronik & sistem
informasi,
penyimpanan
contoh batuan
migas,
telekomunikasi
radio, jasa aplikasi
sistem IT
•
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Jasa pemeliharaan
mesin dan
peralatan migas
Layanan jasa
desain,
engineering,
pengawasan, dan
pelaksanaan
konstruksi.
Lisensi data paket
pembukaan WK
Konvensional, non
konvensional, dan
KSO Pertamina.
Re-lisensi data
Akses penggunaan
data lisensi, data
olahan ulang
Lisensi studi
prospektivitas area
Bisnis Farm In
Farm Out
Bisnis data tertutup
Bisnis pengelolaan
data migas korporat
(Corporate Date
Repository)
Analisis produk
baru (Non- Seismik)
Bisnis pengelolaan
data non migas
Pemasaran produk
dan menciptakan
pasar
Melakukan inovasi
produk (internal dan
eksternal PND)
Penyimpanan dan
pengelolaan
berbagai jenis
dokumen meliputi
Magnetic Tape
Storage, Document
Hardcopy Storage,
Geological Sample
Storage, General
Warehousing,
Geological Sample
Maintenance
Services, Data
Assesment, Data
Storage & Library
Servicing,
Magnetic Media
Transferring,
Hardcopy
Scanning.
Information &
Communication
Technology (ICT),
meliputi Data
Center & Disaster
Recovery Services,
IT Solution, IT

Perkembangan
saat Ini

Jenis Aktivitas Bisnis
PND, masih sama

Jenis Aktivitas Bisnis
SCU, masih sama.

Segmen Usaha

Divisi/Entitas
Anak

Aktivitas Pokok

Aktivitas Bisnis

•

•

•

Entitas Anak:
PT Elnusa Trans
Samudera (ETSA)

Jasa pendukung
layanan
marine migas

•

•

2.

Service
Management
(ITSM), Knowledge
Management
System (KMS),
Radio (Trunking
and Conventional)
Telecommunication
Solution,
Equipment
Monitoring Control,
Vessel Tracking
Monitoring System,
GPS Tracking.
Pembuatan
duplikat data
master dalam
berbagai media
dan mengubah
format data
Proses
perlindungan data
untuk kepentingan
backup dan
recovery data
elektronik.
Jasa penyewaan
kapal untuk
keperluan
operasional
lapangan minyak,
seperti penyewaan
kapal tug boat,
crew boat, AWB
dan, multipurpose
barges
Jasa penyewaan
kapal untuk
keperluan seismik
survei
Jasa penyewaan
kapal untuk
keperluan
operasional bisnis
lain selain migas

Perkembangan
saat Ini

Jenis Aktivitas Bisnis
ETSA, masih sama,
peningkatan aktivitas
di tahun 2019
khusunya kegiatan di
Support kegiatan
hulu migas pada
seismic dan divisi
POMS.

JARINGAN DISTRIBUSI
KANTOR PUSAT
HEAD OFFICE
PT Elnusa Tbk
Graha Elnusa 16th Floor
Jl. TB Simatupang Kav. 1B
Jakarta 12560 - Indonesia
Telepon: +62 21-7883 0850 (Hunting)
Faksimili: +62 21-7883 0907

LINI BISNIS
BUSINESS LINE
GEOSCIENCE & RESERVOIR SERVICES
Graha Elnusa 15th Floor
Jl. TB Simatupang Kav. 1B
Jakarta 12560 - Indonesia
Telepon: +62 21-7883 0850 (Hunting)
Faksimili: +62 21-7883 1072
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BALIKPAPAN REPRESENTATIVE
OFFICE
Jl. Mulawarman No. 9, Batakan
Balikpapan 76116 - Indonesia
Telepon: +62 542-770 139, 770
169
Faksimili: +62 542-770 230

Email: corporate@elnusa.co.id,
marketing@elnusa.co.id
Website: www.elnusa.co.id

PRODUCTION, OPERATION &
MAINTENANCE SERVICES
Graha Elnusa 11th Floor
Jl. TB Simatupang Kav. 1B
Jakarta 12560 - Indonesia
Telepon: +62 21-7883 0850 (Hunting)
Faksimili: +62 21-7884 5507

CIREBON REPRESENTATIVE
OFFICE
Jl. Moh. Toha No. 59
Kebon Baru, Kejaksaan
Cirebon 45124 - Indonesia
Telepon: +62 231-246 157
Faksimili: +62 231-207 258

ANAK PERUSAHAAN
SUBSIDIARIES

PT ELNUSA GEOSAINS INDONESIA
Graha Elnusa 15th floor
Jl. TB Simatupang Kav. 1B Jakarta 12560
- Indonesia
Telepon: +62 21-7883 0850 (Hunting)
Faksimili: +62 21-7883 1072

PT ELNUSA OILFIELD SERVICES
Graha Elnusa 11th floor
Jl. TB Simatupang Kav. 1B Jakarta 12560
- Indonesia
Telepon: +62 21-7883 0850 (Hunting)
Faksimili: +62 21-7884 5507

PT ELNUSA PETROFIN
Graha Elnusa 14th Floor Jl. TB
Simatupang Kav. 1B Jakarta 12560 Indonesia
Telepon: +62 21-7883 0860 (Hunting)
Faksimili: +62 21-7883 0853
Email: marketing-epn@elnusa.co.id
Website: www.elnusapetroﬁn.co.id

PT SIGMA CIPTA UTAMA
Graha Elnusa 10th Floor
Jl. TB Simatupang Kav. 1B
Jakarta 12560 - Indonesia
Telepon: +62 21-7883 0856 (Hunting)
Faksimili: +62 21-7883 0857
Email: marketing-scu@elnusa.co.id
Website: www.scu.co.id
Taman Tekno BSD
Tekno I Blok B5-B7 Sektor XI
Tangerang 15314 - Indonesia
Telepon: +62 21-7587 1955
Faksimili: +62 21-7587 1933
PT ELNUSA FABRIKASI KONSTRUKSI
Graha Elnusa 10th Floor
Jl. TB Simatupang Kav. 1B
Jakarta 12560 - Indonesia
Telepon: +62 21-7884 3713, 7884
5519,7884 6437, 7884 7014
Faksimili: +62 21-7884 5528
Head Office and Factory
Jl. Tenggiri No. 2 Batu Ampar
Batam Island - Indonesia
Telepon: +62 0778-412 152, 412 156
Faksimili: +62 0778-412 151
Email: marketing.efk@elnusa.co.id
Website: www.elnusa-konstruksi.com
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PT PATRA NUSA DATA
Graha Elnusa 10th Floor Jl. TB
Simatupang Kav. 1B Jakarta 12560 Indonesia
Telepon: +62 21-7816 770
Faksimili: +62 21-7816 775
Email: marketing@patranusa.com
pnd@patranusa.com
Website: www.patranusa.com
Taman Tekno BSD XI Blok G2/1
Tangerang 15314 - Indonesia
Telepon: +62 21-7588 2510
Faksimili: +62 21-7588 2511

PT ELNUSA TRANS SAMUDERA
Graha ETSA
(Ex. Dana Pensiun Elnusa)
Jl. TB Simatupang Kav. 1B
Jakarta 12560 - Indonesia
Telepon: +62 21 - 78846667
Faksimili: +62 21 - 78846669
Website: www.etsa.co.id

3.

KETERANGAN MENGENAI INDUSTRI, PROSPEK USAHA DAN STRATEGI USAHA

Keterangan Mengenai Industri
Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2019 perekonomian global menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 3,0% (IMF, Januari
2020). Perekonomian China merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia juga
mengalami penurunan menjadi sebesar 6,1% di tahun 2019. Perlambatan ekonomi China diakibatkan oleh
ketegangan perdagangan dan perlambatan aktivitas global serta pelemahan permintaan domestic. Perlambatan
ekonomi yang dialami China memberi pengaruh terhadap ekonomi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir
bertumpu pada perekonomian China. Hal ini juga terlihat dari nilai investasi China di Indonesia yang menempati
peringkat ketiga terbesar. Dengan perang dagang dunia yang masih belum jelas ke depan, maka pelemahan
ekonomi China bisa berlanjut. Ini kemudian berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan internasional, termasuk
Indonesia.
Sementara itu, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2020 diperkirakan sebesar 5,1%, tidak berbeda
dengan pertumbuhan 2019. Pertumbuhan ekonomi 2020 akan dipengaruhi oleh tingginya permintaan domestik,
khususnya dari investasi, akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Selain itu, faktor pendukung
pertumbuhan ekonomi lainnya seperti stimulus fiskal pemerintah dan penyaluran bantuan sosial yang jumlahnya
lebih tinggi sehingga menopang stabilnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Regional & Dunia
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Source : IMF, Januari 2020
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS
Perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam kegiatan bisnisnya dan terlibat dalam perdagangan
internasional akan mempertimbangkan penentuan kurs valuta asing karena dapat berpengaruh pada biaya dan
perdagangan internasional yang dilakukan.
Pada awal tahun 2019 terjadi penguatan nilai tukar rupiah hingga mencapai nilai tertinggi RP13.901/USD di akhir
bulan Desember. Sedagkan nilai tukar terendah rupiah berada pada nilai RP14.513/USD pada bulan Mei. Jika
dibandingkan dengan nilai tukar rupiah pada tahun 2018, nilai tukar pada tahun 2019 lebih rendah. Penyebabnya
adalah ekonomi AS yang semakin membaik sehingga memperkuat nilai dolar. Selain itu, faktor risiko geopolitik,
ketidakjelasan brexit dan politik lainnya juga memberikan pengaruh terhadap nilai tukar rupiah.
Sementara faktor dalam negeri dipicu oleh kenaikan permintaan valas oleh korporasi domestik untuk kebutuhan
pembayaran impor dan hutang luar negeri.Hingga akhir Desember 2019, suku bunga acuan BI tercatat mencapai
5% dan ditutup pada level Rupiah tercatat terdepresiasi mencapai 6.9% dan ditutup pada level Rp 13,901/dolar
AS.
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Nilai Tukar Rupiah terhadap USD

Exchange Rate USD-IDR
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Sumber: Bank Indonesia
Inflasi
Sepanjang 2019 inflasi di Indonesia mencapai 2,72%, angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode 2018 yang
sebesar 3,13%. Inflasi tahun 2019 merupakan inflasi terendah sejak tahun 1998. Hal ini disebabkan oleh pasokan
produksi yang memadai dengan permintaan pasar, koordinasi pemerintah dan BI dalam memenuhi ketersediaan
bahan pangan, nilai tukar rupiah yang stabil, dan harga sejumlah komoditas yang terjangkau. Dengan demikian,
inflasi aktual berada di bawah target Pemerintah sebesar 3,5%. Penyebab utama inflasi pada 2019 adalah
kenaikan harga pada kelompok barang Bahan Makanan. Selain itu, dalam komponen energi, harga BBM yang
berfluktuatif juga mempengaruhi inflasi.
Regulasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei
Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sehingga dapat diakses secara online
Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017
tentang Kontrak Cicilan imbalan Gross Split.
Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 23
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak
Kerjasamanya
Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Di Lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk
Dihibahkan
Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi
Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja samanya
Permen Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan barang milik negara yang berasal dari
pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
Kepmen ESDM Nomor 195 K/80/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 1987 K/80/MEM/2018 tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan
dana cicilan Imbalan sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2019
Permen Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata cara pembayaran domestic market obligation fee,
over lifting kontraktor dan/atau under lifting kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

Harga Minyak Dunia
Selama tahun 2019 harga rata-rata minyak Brent adalah $AS 64,36/bbl, WTI secara rata-rata $AS 56.98/bbl. Harga
minyak tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perlambatan
ekonomi global akibat berlangsungnya perang dagang antara AS dan China. Selain itu, persediaan minyak mentah
Amerika Serikat (AS), Venezuela, dan Iran yang turun menyebabkan harga minyak sempat mengalami kenaikan
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tertinggi pada bulan April dengan nilai Brent $AS 71.23/bbl dan WTI $AS 63.86/bbl. Harga tertinggi untuk minyak
mentah Indonesia tercapai di bulan April sebesar $AS 68.31 per barel.
Sedangkan di Indonesia, Rata-rata ICP pada tahun 2019 adalah $AS 62,38 per barel. Di tahun 2019 harga ICP
mengalami peningkatan mulai dari bulan Januari hingga mencapai nilai tertinggi di bulan April. Selanjutnya, harga
ICP mengalami penurunan selain diakibatkan oleh perang dagang AS dan China, hal ini juga diakibatkan
penurunan perekonomian dunia dan penurunan pertumbuhan permintaan minyak dunia.
Harga ICP mengalami peningkatan kembali di akhir Desember hingga mencapai $AS 67,18 per barel. Kenaikan
ICP itu dipengaruhi merosotnya produksi Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau Organization
of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), peningkatan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dan
penambahan kuota impor dari Pemerintah China untuk beberapa kilang di China. Harga minyak naik juga karena
meningkatnya kebutuhan minyak mentah saat musim dingin dan akhir tahun.
Harga Minyak Mentah Dunia (EIA)
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Sumber: EIA. Short-Term Energy Outlook. ESDM
Industri Energi 2019
Penyediaan energi primer sudah diklasifikasikan berdasarkan jenisnya dan dibagi ke proporsi masing-masing.
Berdasarkan bauran energi yang diberikan oleh ESDM, minyak dan gas masih menjadi sumber energi yang akan
dibutuhkan kedepan, walaupun nilainya bauran minyak akan mengalami penurunan menjadi sekitar 15% dalam
bauran energi di tahun 2050. Sedangkan untuk bauran gas akan tetap sekitar 24% dalam total bauran energi. EBT
(Energi Baru Terbarukan) akan menjadi fokus peningkatan mencapai 32% dalam bauran.
Bauran Energi Primer Skenario PB

Sumber : DEN, 2019
Realisasi produksi migas tahun 2019 mencapai 90.5 % dari target yang ditentukan oleh APBN. Produksi minyak
yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 746,000 barel per hari atau sekitar 96,3% dari target APBN 2019.
Sedangkan untuk realisasi produksi gas sepanjang 2019 sebesar 1,053,475 BOEPD atau 84.5% dari target APBN.
Penyebabnya diantaranya harga migas dunia yang rendah, kasus kebocoran yang terjadi di beberapa wilayah dan
kebakaran hutan.
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Produksi Migas

1.379.667

1.354.078
801.000

772.000

2017

746.000

2018
Minyak bopd

1.054.475

2019
Gas boepd

Sumber : SKK Migas
Investasi Hulu Migas Indonesia
Investasi hulu migas Indonesia tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi $AS 11,49 Miliar, lebih besar dari
investasi tahun 2018 $AS 11 Miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, investasi yang meningkat adalah
Development sebesar 18% menjadi $AS 1,59 Miliar, Production sebesar 3% menjadi $AS 8,37 Miliar, dan Adm
sebesar 2% menjadi $AS 0,91 Miliar. Investasi ini berimbas pada aktivitas produksi yang meningkat meliputi
aktivitas seismic 2D yang meningkat tajam hingga 1,039%. Sedangkan aktivitas lain yang juga mengalami
peningkatan yaitu development wells drilling (61%) dan workover (6%). Aktivitas yang mengalami penurunan yaitu
pemboran eksplorasi dan well service.
Realisasi Survei Seismik, Pengeboran, dan Oilfield Services
Ukuran detail
km
sq km
sumur
sumur
aktivitas
aktivitas

Seismic 2D
Seismic 3D
Pemboran Eksplorasi
Development Wells Drilling
Workover
Well Service

2017
4.353
5.282
38
200
760
62.328

2018
1.068
5.282
38
200
760
76.485

Realisasi Investasi Hulu (Milyar $AS)
11,49

11,00

10,27

0,91

0,89

0,95

8,13

0,61
0,57
2017
Exploration

8,14

8,37

1,35
0,62
2018

1,59
0,62
2019

Development

Production

Sumber: SKK Migas
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Adm

Total

2019
12.169
6.837
36
322
806
29.405

Pertumbuhan Konsumsi BBM
Pertumbuhan konsumsi BBM salah satunya mengacu pada tingkat penjualan kendaran bermotor yang terus
tumbuh walaupun secara angka pertahun menunjukan angka yang naik turun. Berdasarkan data penjualan retail,
pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat dengan peningkatan
CAGR sebesar 0,26%, walaupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembelian mobil tahun 2019 lebih
rendah sekitar 9,5%. Hal tersebut dilakukan karena industri roda empat memang sedang mengalami perlambatan
penjualan sekitar 12% hingga awal semester kedua jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi
yang sedang menurun menjadi salah satu penyebab penurunan penjualan mobil.
Sedangkan untuk kendaraan motor, pertumbuhan angka pembelian motor selama 5 (lima) tahun terakhir
mengalami peningkatan CAGR 1,38%. Hal ini juga terlihat dari peningkatan penjualan pada tahun 2019 sekitar
7,2% dibandingkan dengan tahun 2018. Perkembangan bisnis transportasi online yang memanfaatkan sepeda
motor sebagai modal usaha juga diduga memberi dorongan pada penjualan sepeda motor. Selain itu, harga motor
di Indonesia yang kompetitif juga menjadi penyebab kenaikan jumlah penjualan.
Berhubungan dengan penggunaan BBM, konsumsi BBM mengalami kenaikan untuk Pertaseries sekiat 10% dan
Dexseries sekitar 15,8% pada akhir tahun 2019 saat natal dan tahun baru. Selama tahun 2019, terjadi peningkatan
produk BBM non subsidi jenis Pertalite sebesar 55%. Namun, perkembangan mobil listrik kedepannya dapat
menyebabkan penurunan konsumsi BBM. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2018 oleh BPPT, total
penghematan BBM pada 2025 hingga 2050 untuk bensin sebanyak 3,8 juta kl dan untuk solar sebanyak 0,3 juta
kl.
Penjualan Kendaraan Bermotor Indonesia

Sumber: Gaikindo, AISI
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 perekonomian global akan mengalami
pertumbuhan sebesar 3,3% mengalami peningkatan dari estimasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yang
sebesar 2,9%, namun IMF kemungkinan besar akan merevisi estimasi tersebut dengan timbulnya ancaman dari
virus CoVID-19 terhadap perekonomian. Dalam laporannya, IMF menyebutkan bahwa adanya kenaikan estimasi
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 didukung oleh tercapainya kesepakatan perdagangan fase pertama
antara US dan China, aktivitas manufaktur dan perdagangan global yang sudah berada pada posisi terbawah,
kebijakan moneter yang akomodatif, serta berkurangnya ketidakpastian dari kesepakatan Brexit. Ekonomi Amerika
Serikat sendiri diperkirakan akan tumbuh sebesar lebih rendah sebesar 2,0% di tahun 2020 dan sebesar 1,7% di
tahun 2021. Namun, salah satu hal yang menjadi kekhawatiran terbesar tahun ini adalah dampak virus CoVID-19
pada perekonomian.
Adapun untuk negara berkembang di kawasan Asia, pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 diperkirakan tumbuh
sebesar 5,8% dan sebesar 5,9% di 2021 dengan motor penggerak ekonomi pada negara berkembang di kawasan
Asia adalah India dan Cina. Sebelum adanya virus CoVID-19, IMF mengekspektasikan pertumbuhan ekonomi
untuk China dan India di 2020 masing-masing sebesar 5,8% dan 6,0%. Dalam pertemuan terakhir Menteri
Keuangan negara-negara G-20, IMF kemudian menurunkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi Cina menjadi 5,6%
di tahun 2020, level terendah sejak 1990. Kondisi ini diprediksi akan menghambat pertumbuhan ekonomi global,
karena ekonomi dunia saat ini lebih bergantung pada Cina dibandingkan sebelumnya (Cina merupakan 17% dari
PDB Global). Saat ini IMF belum mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi terbaru pasca virus CoVID-19,
namun besar kemungkinan bahwa IMF akan menurunkan target pertumbuhan ekonomi di 2020.
Serangan pandemik wabah virus CoVID-19 sejak awal tahun 2020 membuat banyak ekonom memangkas target
pertumbuhan ekonomi banyak negara di dunia. Bank Dunia pada akhir Maret 2020 memrediksi tingkat
pertumbuhan Indonesia akan turun dari target sebelumnya sebesar sekitar 5,1% menjadi 2,1% pada tahun 2020
ini, dikarenakan wabah virus CoVID-19. Asia Tenggara diprediksi oleh Bank Dunia akan mengalami resesi ekonomi
di tahun yang sama. Bank Dunia juga memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi global, dimana sebelumnya
diprediksi berada di angka 2,5%.
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Prospek Usaha
Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank indonesia dalam siaran pers bulan Februari tahun 2020, pertumbuhan
ekonomi Indonesia ke depannya diperkirakan tetap baik ditopang prospek peningkatan ekspor dan konsumsi
rumah tangga. Investasi diperkirakan juga meningkat didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan
keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha sejalan dengan
berbagai kebijakan Pemerintah termasuk implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Bank Indonesia akan
terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi,
mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk
Penanaman Modal Asing (PMA).
Berkaca dari proyeksi tersebut di atas, segenap manajemen telah melakukan penjajakan terhadap peluangpeluang usaha baru. Bahkan, beberapa peluang yang telah berhasil direalisasikan adalah sebagai berikut:
1.

Jasa Hulu Migas
Perluasan embrio pangsa pasar baru melalui lini Geoscience & Reservoir Services (GRS) di Vietnam,
India maupun Algeria. Penjajakan lain seperti di Kuwait, UAE, Qatar maupun lainnya, masih dalam
inisiasi. Namun segenap manajemen optimis, bahwa Elnusa akan dapat merealisasikannya.
Jasa survei seismik untuk Komitmen Kerja Pasti (KKP) Jambi Merang dengan menggunakan Elsa Regent
di wilayah terbuka Indonesia telah dimulai. Begitu pula peluang melalui multiklien seismik. Salah satu
upayanya adalah melakukan Master Cooperation Agreement dengan TGS-NOPEC.
Ekspansi bisnis lini Production, Operation & Maintenance Services (POMS), pada operation &
maintenance untuk kilang-kilang telah juga dimulai.
Upaya penguatan kompetensi, kapabilitas serta kapasitas pun telah pula diinisiasi. Bersama
Schlumberger, Elnusa akan melakukan berbagai Master Services Agreement untuk saling memperkuat
satu sama lain.

2.

Jasa Distribusi dan Logistik Energi
Pengelolaan terminal BBM berbasis aset telah mulai dilakukan. Depot LPG Amurang, Sulawesi Utara,
merupakan yang pertama. Ke depan, melalui Elnusa Petrofin, dengan kepercayaan yang diberikan
Pertamina akan dilanjutkan akuisisi infrastruktur untuk mendukung distribusi energi di Nusantara ini.
Elnusa akan melakukan Ekspansi pada bisnis chemical untuk mendukung EOR injeksi polymer di Field
Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

3.

Jasa Penunjang
Penguatan kompetensi fabrikasi beberapa peralatan maupun fasilitas migas telah mendukung penguatan
kompetensi Elnusa
Penjajakan lain adalah bisnis water treatment untuk beberapa fasilitas di beberapa tempat. Bisnis ini juga
dilengkapi dengan value digital Smart Water Meter dan Smart Power Meter yang tengah diujikan di PDAM
Kota Tirta Benteng, Tangerang

Segenap Direksi dan jajaran manajemen juga senantiasa mengakomodir arahan Dewan Komisaris agar iklim
usaha Elnusa berjalan harmonis dengan komitmen Perseroan yang selalu berusaha untuk memberikan manfaat
secara berkelanjutan bagi para stakeholder dan shareholder.
Strategi Usaha
Dapat kami sampaikan bahwa Elnusa telah selesai menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan dan
menetapkan berbagai inisiasi strategis demi menggapai pertumbuhan usaha yang positif dan berkelanjutan.
Segenap insan Perseroan senantiasa menunjukkan komitmen untuk bekerja lebih keras, fokus, disiplin, konsisten,
serta gigih di setiap bidangnya dalam rangka memberikan hasil yang terbaik. Hal ini merupakan perwujudan dari
semangat dan etos kerja di lingkungan Elnusa demi mendapatkan hasil yang optimal. Adapun rencana strategis
Perseroan yang dilakukan di tahun 2019, mencakup:
Kondisi / tantangan
Pengelolaan arus kas

-

Program / rencana strategis
Evaluasi structure pinjaman Perseroan
Perbaikan perputaran kas operasi melalui program percepatan
collection.

Pencapaian Profitability &
Mempertahankan kinerja HSE

-

Disipline project management
Implementasi enteprose risk management
Sinergi anak perusahaan (Elnusa Group)
Memperluas pangsa pasar luar negri
Integrasi standar HSE

Utilisasi dan optimalisasi Alat

-

Asset integrated data management dengan implementasi ISO
55001
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Kondisi / tantangan

Kapabilitas SDM

-

-

Program / rencana strategis
Kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan penyedia
teknologi unggul sebagai solusi jangka pendek bagi para klien
utama
Program penguatan kapabilitas SDM
Pengembangan multi skill people

Perseroan adalah Perusahaan jasa energi dan migas nasional yang memberikan pelayanan jasa dari hulu, logistik
& distribusi serta penunjang migas dengan klien utama adalah Pertamina dan juga perusahaan-perusahaan migas
baik swasta nasional maupun asing.
Penunjang Perseroan memiliki masing-masing karakteristik pekerjaan yang berbeda-beda dan secara umum
berbasiskan tender/project. Sehingga kegiatan operasional usaha akan bergantung kepada waktu dimulainya
tender dan akan berlangsung selama periode tender yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempengaruhi siklus
pekerjaan yang pada akhirnya mungkin akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan.
Perseroan senantiasa berusaha menerapkan strategi efisiensi biaya diantaranya pemilihan vendor dan klien
sesuai prosedur, program restrukturisasi biaya, kampanye cost awareness di seluruh lini, penerapan tight
management project sehingga dapat mengurangi biaya sewa, dan pada akhirnya indikasi peningkatan biaya dan
beban operasional dapat termitigasi pada periode berjalan.
4.

PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan fokus dan strategi Perseroan yang terangkum dalam visi Perseroan yakni Reputable Energy Services
by Providing Total Solution, Perseroan memiliki diversivikasi bisnis yang sangat lengkap. Baik pada sektor jasa
hulu Migas terintegrasi, Jasa Distribusi dan Logistik Energi hingga Jasa Penunjang. Perseroan telah memperkuat
posisinya diantara para pesaing (blue ocean strategy) dengan menawarkan jasa energi secara lengkap. Hal ini
dimungkinkan karena para kompetitor umumnya hanya memberikan pelayanan secara stand alone services dan
tidak terintegrasi. Melalui keunggulan ini Perseroan mampu memberikan pelayanan jasa yang menyeluruh (dapat
dilakukan dalam satu kontrak) mulai dari jasa geofisika/seismik, pemboran hingga produksi dan pemeliharaan
lapangan Migas. Seluruh kegiatan ini juga ditunjang oleh usaha-usaha pendukung yang dimiliki Perseroan seperti
jasa penunjang kelautan, penyediaan pipa casing OCTG, pengelolaan data Migas serta dukungan jasa telematika.
Dalam melaksanakan research and development, maka kegiatan yang dilakukan untuk adalah sebagai berikut:
•
•
•

Mengembangkan produk dan jasa eksisting serta produk dan jasa baru (new development) untuk membantu
meningkatkan efiesiensi dan efektivitas pengoperasian peralatan dan melengkapi kebutuhan untuk
menjalankan konsep solusi total.
Meningkatkan fungsi dan efisiensi peralatan, untuk meningkatkan daya saing dan profit Perusahaan.
Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal (tenaga ahli atau institusi lainnya) dalam proses pengembangan
produk dan jasa.

Beberapa riset yang Perseroan lakukan dalam 2 tahun terakhir diantaranya:
•
•
•
•
•

Smart water meter & power meter
Elmag (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)
Vibroseismic
Digital Resevoir Data Management
N2 & Co2 huff Injection (EOR)

Biaya pengembangan tersebut sudah tercantum dalam Rencana Kerja anggaran Perusahaan dan termasuk dalam
biaya operasional Perusahaan.
Aspek Pemasaran
Memiliki cakupan produk dan jasa yang lengkap dari hulu hingga ke hilir di hampir seluruh wilayah Indonesia
membuat Elnusa mampu memberikan solusi terhadap setiap kebutuhan pelanggan. Di Tahun 2019, efisiensi
masih menjadi fokus para pelanggan di tambah dengan kondisi bisnis industri saat ini yang masih pasang surut,
sehingga melakukan kajian dan memberikan perhatian yang lebih pada pertumbuhan pasar menjadi sangat
penting untuk dilakukan. Berbagai strategi telah dilakukan untuk menaikan pangsa pasar sekaligus meningkatkan
kapabilitas internal.
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Strategi Pemasaran
Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan sebagai Perusahaan jasa terkemuka yang memberikan total
solution sehingga mampu menjangkau kebutuhan pelanggan lebih cepat, lebih baik, lebih terjangkau dan lebih
dekat maka perusahaan melakukan beberapa langkah nyata, salah satunya adalah dengan adanya inisiatif key
account untuk pelanggan utama yaitu Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi dan Pertamina Hulu Indonesia. Ketiga
pelanggan ini adalah penyumbang revenue terbesar perusahaan sehingga dengan ada inisiatif ini, perusahaan
dapat mempertahankan kinerja dan jasa yang berikan.
Strategi pemasaran berikutnya adalah memperkuat posisi pangsa pasar pada jasa non asset based yaitu
Operation & Maintenance. Dengan semangat Total Solution, jasa yang diberikan tidak hanya mampu memenuhi
kebutuhan pelanggan namun berhasil menjadi bagian tumbuhnya sebuah perusahaan. Selain fokus pada
pelanggan yang sudah ada, perusahaan juga terus melakukan ekspansi untuk mendapatkan peluang baru dari
perusahaan di industri non migas dimana perusahaan berhasil mendapatkan proyek jasa di sektor infrastruktur
melalui salah satu bisnis unitnya yaitu geoscience.
Strategi ketiga adalah sebuah langkah yang dimaksudkan untuk menjawab tuntutan akan kebutuhan teknologi
tinggi, perusahaan menjalankan strategi partnership dengan produsen teknologi terkemuka dunia. Terbentuknya
kerja sama dengan Schlumberger yang tertuang dalam Master Corporate Agreement dan Master Service
Agreement dapat menjadi nilai tambah bagi masing-masing pihak. Kolaborasi ini dilakukan untuk menangkap
peluang-peluang baru sehingga mampu menambah pangsa pasar perusahaan.
Rantai Pasok dan Pangsa Pasar
Grup Pertamina masih menjadi penyumbang pendapatan perusahaan terbesar. Pendapatan Perseroan sepanjang
tahun 2019 sebesar Rp8.385 miliar atau tumbuh 26,5% dari Rp6.624 miliar di tahun sebelumnya. Dari keseluruhan
pendapatan konsolidasi Perseroan tersebut Grup Pertamina berkontribusi sebesar 74% dan 67% masing-masing
di tahun 2019 dan 2018. Sedangkan pendapatan jasa hulu Elnusa jika dibandingkan dengan investasi hulu migas
nasional, pangsa pasar jasa hulu migas Elnusa adalah sebesar 2,4% dan 1,6% di tahun 2019 dan 2018.
Dari keseluruhan pemasok yang merupakan instansi Pemerintah (BUMN) hanya 2% dan sebagian besarnya
adalah kontrak pemasok swasta baik dalam negri maupun asing.
5.

KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Aset material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama pada dasarnya hanya pembelian atau
penjualan tanah dan bangunan yang difungsikan juga untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.
Penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru pada dasarnya dilakukan untuk
menunjang kegiatan operasional utama Perseroan di bidang jasa migas dan energi. Penambahan ataupun
penggunaaan teknologi baru tersebut telah diusulkan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan
pengeluarannya tercatat dalam laporan keuangan Perusahaan. Salah satunya adalah pembelian Ocean Bottom
Nodes Nodal di tahun 2019 lalu untuk mendukung pekerjaan jasa marine survey seismic.
Dalam melaksanakan pemenuhan peraturan perundangan, khususnya terkait dengan lingkungan, Perseroan
selalu mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Perseroan selalu melakukan pengelolaan
lingkungan dalam aset Perseroan sesuai dengan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang dimiliki.
Diantaranya melakukan pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan dengan menggukan laboratorium
eksternal
P.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Komitmen dan Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Bagi Perseroan, tanggung jawab sosial merupakan bagian dari komitmen yang perlu terus menerus diupayakan.
Hal ini adalah dikarenakan Perseroan sangat memahami bahwa dalam setiap aktivitas operasional yang dilakukan
memiliki dampak positif maupun negatif. Oleh karenanya, untuk memastikan keberlanjutan, Perseroan berupaya
penuh memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari setiap aktivitas operasional.
Pendekatan yang digunakan untuk memastikan keberlanjutan aktivitas Perseroan adalah menggunakan tujuh
subyek inti tanggung jawab sosial yang ada dalam ISO 26000. Dalam hal ini, subyek ataupun lingkup yang menjadi
fokus keberlanjutan bukan hanya kinerja ekonomi semata. Namun Perseroan berupaya penuh agar dapat
memastikan keberlanjutan sesuai subyek dalam ISO 26000 yang meliputi:
•
•
•

Tata kelola organisasi yang baik
Penegakkan hak asasi manusia
Praktik ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan
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•
•
•
•

Pengelolaan kegiatan perusahaan terhadap Lingkungan
Prosedur operasi yang wajar
Tanggung jawab terhadap konsumen
Pelibatan dalam pengembangan masyarakat.

Dalam penerapan CSR pula, Perseroan berupaya penuh menerapkan prinsip yang terkandung dalam ISO 26000.
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam jasa energi, Perseroan sangat memahami bahwa kegiatan operasi
yang dilakukan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan, ekonomi maupun sosial.
Oleh karena itu, Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan
bisnis. Prinsip-prinsip ISO 26000 seperti akuntabilitas, transparansi, berperilaku etis, menghormati kepentingan
para stakeholders, mematuhi hukum yang berlaku, menghormati norma yang berlaku internasional, serta
menghormati hak asasi manusia, merupakan prinsip-prinsip yang Perseroan anut.
Berbagai Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Perusahaan yang Relevan dengan Bisnis yang
Dijalankan
Perseroan meyakini bahwa antara tanggung jawab perusahaan dengan kepedulian sosial adalah dua hal yang
berbeda. Oleh karenanya dalam hal kepedulian sosial, Perseroan membentuk Yayasan Baitul Hikmah Elnusa serta
Elnusa Emergency Response Team yang turut serta mendukung aktivitas kepedulian sosial. Baik yayasan maupun
tim tersebut, melakukan berbagai misi kemanusiaan. Salah satunya adalah pada saat terjadi bencana nasional di
Indonesia.
Rencana dan Realisasi Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial
Perseroan telah mengalokasikan dana untuk program kegiatan CSR tahun 2019 sebesar Rp40,8 miliar. Dari
anggaran tersebut, telah terealisasi 129% dari rencana awal sebesar Rp31,7 miliar. Sebagian besar dana CSR
digunakan untuk kegiatan CSR di wilayah operasi yang berfokus pada pelibatan dan pengembangan masyarakat.
Sementara untuk aspek pengelolaan hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan,
prosedur operasi yang wajar, serta tanggung jawab terhadap konsumen, mengikat pada biaya operasional
Perseroan.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan (CID)
Salah satu dari 7 subyek inti komitmen Perseroan adalah komitmen dalam melaksanakan program pengembangan
sosial dan kemasyarakatan atau community involvement & development (CID) dalam rangka memberikan manfaat
bagi masyarakat sekitar. Komitmen ini didasari bahwa CID merupakan investasi sosial dan salah satu upaya
peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar wilayah kerja. Upaya ini kami lakukan sebagai corporate citizenship
yang tentunya selaras dengan kinerja ekonomi.
Secara sifat bisnis, Perseroan memiliki tiga segmen yang karakteristik isu sosialnya berbeda-beda. Berdasarkan
karakteristik ini, isu dan risiko sosial pelibatan dan pengembangan masyarakat yang dihadapi Perseroan sangat
bervariatif. Secara umum dapat dipetakan sebagai berikut:

1.

Wilayah operasi.
Isu yang sering muncul adalah permintaan masyarakat sekitar untuk dapat dilibatkan dalam kegiatan
operasional, permohonan dukungan berbagai kegiatan kemasyarakatan, keluhan umum pelaksanaan
kegiatan operasional dan sebagainya.

2.

Wilayah kantor pusat.
Isu yang sering muncul adalah kepedulian sosial perusahaan.

Sementara risiko yang dapat terjadi antara lain ketidaksepahaman antara Perseroan dengan masyarakat.
Umumnya dikarenakan antara rencana Perseroan dan keinginan masyarakat tidak sejalan.
Sedangkan Strategi Perseroan dalam tanggung jawab pengembangan sosial dan kemasyarakatan adalah :
1.
2.
3.

Melibatkan masyarakat maupun stakeholders terkait lain di area kerja sebagai bagian dalam kegiatan
operasional;
Berpartisipasi aktif dalam kepedulian sosial dengan menerapkan pemberdayaan komunitas atau community
involvement & development melalui aspek three fundamentals for a better life;
Berorientasi terhadap Sustainable Development Goals dan delapan kategori Asnaf.
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Biaya Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Jumlah penyaluran program tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tahun
Nilai Investasi (Rp Miliar)

2019
40,8

2018
16,4
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2017
10,3

IX.

PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk
Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib
Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:
i.

atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah
bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.
ii. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
(BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi
Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga
jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).
iii. atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih
lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
iv. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang
terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan
10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.
Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

i.
ii.

Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Kewajiban Perpajakan Perseroan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2018 dan SPT Tahun 2019 sesuai dengan
taksiran penghasilan kena pajak.
CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN
YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN
CARA LAIN ATAS SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH INI.
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X.

PENJAMINAN EMISI SUKUK

PENJAMINAN EMISI SUKUK
Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk dan
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk serta para Penjamin Emisi Sukuk
yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada
masyarakat dengan jumlah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh
(full commitment) untuk Sukuk Ijarah.
Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian
yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada
lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.
Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Sukuk
Ijarah ini adalah sebagai berikut:
No.

Jumlah Penjaminan
(Rp)
301.800.000.000
175.000.000.000
113.000.000.000
110.200.000.000
700.000.000.000

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah

1.
PT Mandiri Sekuritas
2.
PT Danareksa Sekuritas
3.
PT Indo Premier Sekuritas
4.
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Total Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

Persentase
(%)
43,12%
25,00%
16,14%
15,74%
100,00%

Selanjutnya para Penjamin Emisi Sukuk yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk ini telah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam
Penawaran Umum Sukuk ini adalah PT Mandiri Sekuritas.
PT Mandiri Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk adalah pihak yang
Terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia
sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk lainnya tidak mempunyai
hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam
UUPM.
Metode penentuan Harga Sukuk
Tingkat Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil
penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar sukuk, acuan kepada Sukuk Pemerintah (sesuai jatuh tempo Sukuk
Ijarah, dan risk premium (sesuai dengan peringkat dari Sukuk Ijarah).
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XI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
Akuntan Publik

Konsultan
Hukum

Notaris

:

:

:

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Enrst & Young Indonesia)
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
No. STTD
Surat Penunjukkan

:
:

Keanggotaan
Asosiasi
Pedoman Kerja

:

Tugas Pokok

:

:

STTD.AP-117/PM.22/2018
0047/PSS/04/2020 dan 0048/PSS/04/2020 tanggal 15 April
2020
Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1674
Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017
tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam kegiatan Jasa Keuangan
Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Standar tersebut
mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika
serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk
memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan
keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk
memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup
pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh
manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan
keuangan secara keseluruhan.

Tumbuan & Partners
Jl. Gandaria Tengah III No. 8
Kebayoran Baru
Jakarta 12130
Telepon : (021) 722 7736, 722 7737, 720 8172
Faksimili : (021) 724 4579, 725 7403
Website: www.tumbuanpartners.com
No. STTD
Surat Penunjukkan
Keanggotaan
Asosiasi
Ped�man Kerja

:
:
:

Tugas Pokok

:

:

STTD.KH-28/PM.22/2018 atas nama Jennifer B. Tumbuan
L9.023G-2020.049 tanggal 28 Februari 2020
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No.
200924
Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal
Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar
Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen,
sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik
konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari
segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang
disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil
pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam
Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan
penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara
obyektif dan mandiri.

Fathiah Helmi, S.H.
Gedung Graha Irama Lt. 6C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2
Jakarta Selatan
Tlp. : (021) 52907304, (021) 52907305-6
Fax. : (021) 5261136
No. STTD
Surat Penunjukkan

:
:

STTD.N-93/PM.22/2018 atas nama Fathiah Helmi
S0.022F.2020.002
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Keanggotaan
Asosiasi
Pedoman Kerja

:

Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.

:

Tugas Pokok

:

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Sukuk
Berkelanjutan, antara lain Pernyataan Penawaran Umum
Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan
Kewajuban, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk, dan Perjanjian
Agen Pembayaran.

Wali Amanat

:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II Lantai. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
No. STTD
: 08/STTD-WA/PM/1996
Surat Penunjukkan
: [S0.022F.2020.001
Pedoman Kerja
: Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional
Wali Amanat.
Tugas Pokok
: Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun
di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang
Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundangundangan yang berlaku.

Lembaga
Pemeringkat

:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Panin Tower Senayan City, 17th Floor
Jl. Asia Afrika Lot.19, Gelora, Jakarta Pusat
Jakarta 12220

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, kecuali
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan
saham Pemerintah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal
10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.
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XII.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut sebagai
"BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para
Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat
dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan
dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.
BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam
surat pernyataan tidak terafiliasi dan tidak ada hubungan kredit No. 450-INV/TCS/04/2020 tanggal 23 April 2020.
BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati
dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau
kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3.
BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, dengan
Surat Pernyataan No. 451-INV/TCS/04/2020 tanggal 23 April 2020 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4.

1. UMUM
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BRI”) didirikan dan mulai beroperasi secara
komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29
April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) No. 21 Tahun 1992, bentuk
badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero
didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus
1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September
1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah,
S.H., pasal 2 tentang “Jangka Waktu Berdirinya Perseroan” dan pasal 3 tentang “Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha” untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995
tentang “Perseroan Terbatas” dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003
Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang
Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003
Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang
“SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa”, BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan
Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.
Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap
Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.
40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (“Bapepam-LK”) (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)),
No. IX.J.I tentang “Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik”, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.
Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir
didokumentasikan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi S.H., No. 5 tanggal 3 Desember 2018, mengenai perubahanperubahan terhadap beberapa ketentuan dari Anggaran Dasar BRI, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU0028948.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018. Perubahan anggaran dasar ini telah diterima dan
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk No. AHU-AH.01.03-0272183 tanggal 6 Desember 2018.
Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang
perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu
tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
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BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

2. PERMODALAN WALI AMANAT
Berdasarkan Akta No.5 tanggal 3 Desember 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang
telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 6 Desember 2018 dan Laporan Pemilikan Saham Yang Mencapai 5%
Atau Lebih posisi 30 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Saham Seri A Dwiwarna
Saham Biasa Atas Nama Seri B
Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Negara Republik Indonesia
Saham Seri A Dwiwarna
Saham Biasa Atas Nama Seri B
Masyarakat
Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing
dibawah 5%)*
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
*termasuk saham treasuri sebanyak 965.174.500 saham

Nilai Nominal Rp50,- per saham
Jumlah Lembar Jumlah Nilai Saham
Saham
(Rp)

(%)

1
299.999.999.999
300.000.000.000

50
14.999.999.999.950
15.000.000.000.000

0,00
100,00
100,00

1
69.999.999.999

50
3.499.999.999.950

0,00
56,75

53.345.810.000

2.667.290.500.000

43,25

123.345.810.000
176.654.190.000

6.167.290.500.000
8.832.709.500.000

100,00

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN
Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nomor : 03/PT-GP/Ket/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat oleh
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kartika Wirjoatmodjo*
Ari Kuncoro*
Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Hadiyanto
Rabin Indrajad Hattari *
Rofikoh Rokhim
Hendrikus Ivo
Zulnahar Usman*
R. Widyo Pramono*
Dwi Ria Latifa*

*Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
(Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sunarso
Catur Budi Harto
Haru Koesmahargyo*
Agus Noorsanto
Supari
Indra Utoyo
Priyastomo
Achmad Solichin Lutfiyanto
Wisto Prihadi*
Agus Sudiarto
Handayani
Herdy Rosadi Harman

*Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
(Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
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4. KEGIATAN USAHA
Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam UndangUndang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas
anak sebagai berikut:
No.

Entitas anak

Jenis Usaha

1

PT Bank BRI Syariah Tbk

2

PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga Tbk
BRI Remittance Co. Ltd.

3
4
5
6
7

PT Asuransi BRI Life
PT Asuransi Bringin Sejahtera
Artamakmur
PT BRI Multifinance Indonesia
PT BRI Ventura Investama

8

PT Danareksa Sekuritas

Bank Umum
Syariah
Bank Umum
Swasta Nasional
Perusahaan
Remittance
Asuransi
Asuransi
Pembiayaan
Perusahaan
Ventura
Sekuritas

Persentase
Kepemilikan
99,99%

Tahun
Penyertaan
2007

Status
Operasional
Beroperasi

87,10%

2011

Beroperasi

100%

2011

Beroperasi

91,00%
90,00%

2015
2019

Beroperasi
Beroperasi

99,00%
97,61%

2016
2018

Beroperasi
Beroperasi

67,00%

2018

Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini
melayani jasa Wali Amanat (Trustee), Agen Pembayaran (Paying Agent), Agen Jaminan (Security Agent), dan
Jasa Kustodian.
1)

Jasa Wali Amanat (Trustee)
Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI hingga dengan tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
Nama Efek Bersifat Utang
Obligasi APOL II Tahun 2008
MTN SYARIAH IJARAH APOL II TAHUN 2008
Obligasi Indosat VIII 2012
Sukuk Ijarah Indosat V 2012
Obligasi II SMF Tahap I 2012
Obligasi II SMF Tahap II 2013
Obligasi I APLN Tahap II 2014
Obligasi I Express Transindo Utama 2014
Obligasi I Indosat Tahap I 2014
Sukuk Ijarah I Indosat Tahap I Tahun 2014
Obligasi I APLN Tahap III Tahun 2014
Obligasi I APLN Tahap IV Tahun 2015
Obligasi I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II 2015
Obligasi I Indosat Tahap II Tahun 2015
Sukuk Ijarah I Indosat Tahap II Tahun 2015
EBA-SP SMF-Bank BTN 01 2015 Seri A
EBA-SP SMF-Bank BTN 01 2015 Seri B
Obligasi I Indosat Tahap III Tahun 2015
Sukuk Ijarah I Indosat Tahap III Tahun 2015
Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015
Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015
Obligasi II FIF Tahap III Tahun 2016
Obligasi III ASF Tahap I Tahun 2016
Obligasi II TAFS Tahap I Tahun 2016
Obligasi II San Finance Tahap I Tahun 2016
Obligasi II WOM Finance Tahap I Tahun 2016
Obligasi TBIG II Tahap I Tahun 2016
MTN I Astra Otoparts Tahun 2016
EBA-SP SMF-Bank Mandiri 01 2016
Obligasi I Indosat Tahap IV Tahun 2016
Sukuk Ijarah I Indosat Tahap IV Tahun 2016
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Tanggal Emisi
18 Maret 2009
30 Juni 2008
27 Juni 2012
27 Juni 2012
27 Desember 2012
21 Maret 2013
06 Juni 2014
24 Juni 2014
12 Desember 2014
12 Desember 2014
19 Desember 2014
25 Maret 2015
8 Mei 2015
04 Juni 2015
04 Juni 2015
27 November 2015
27 November 2015
8 Desember 2015
8 Desember 2015
08 Januari 2016
08 Januari 2016
05 April 2016
11 Mei 2016
01 Juni 2016
09 Juni 2016
24 Juni 2016
01 Juli 2016
11 Agustus 2016
25 Agustus 2016
02 September 2016
02 September 2016

Nama Efek Bersifat Utang
Obligasi II FIF Tahap IV Tahun 2016
Obligasi III ASF Tahap II Tahun 2016
EBA-SP SMF-Bank BTN 02 2016
Obligasi Fast Food Indonesia II Tahun 2016
Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016
Obligasi Subordinasi USD Bank KEB Hana I Tahun 2016
Obligasi II TAFS Tahap II Tahun 2017
Obligasi III ASF Tahap III Tahun 2017
Obligasi II SAN Finance Tahap II Tahun 2017
Obligasi TBIG II Tahap II Tahun 2017
Obligasi III FIF Tahap I Tahun 2017
EBA SP SMF- Bank BTN 03 2017
Medium Term Notes I J Resources Nusantara Tahun 2017
Obligasi II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017
Obligasi II Indosat Tahap I Tahun 2017
Sukuk Ijarah II Indosat Tahap I Tahun 2017
Obligasi I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
Sukuk Ijarah I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
Obligasi I BNI Tahap I Tahun 2017
MTN Mizuho Balimor Finance I Tahun 2017
MTN Syariah I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017
MTN Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017
Obligasi II WOM Finance Tahap II Tahun 2016
MTN II J Resources Nusantara Tahun 2017
Obligasi II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017
Obligasi I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
Sukuk Ijarah I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
MTN III J Resources Nusantara Tahun 2017
Obligasi III FIF Tahap II Tahun 2017
Medium Term Notes (MTN) VI Wika Realty Tahun 2017
MTN Adhi Persada Properti IV Tahun 2017
Obligasi III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017
Obligasi II Indosat Tahap I Tahun 2017
Sukuk Ijarah II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri B
Medium Term Notes (MTN) II Verena Multi Finance Tahun 2017
Obligasi II WOM Finance Tahap III Tahun 2017
MTN III J Resources Nusantara Tahap II Tahun 2017
MTN I Propernas Taun 2017
MTN IV J Resources Nusantara Tahap I Tahun 2018
EBA-SP SMF-BTN04
Obligasi II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018
Obligasi III Federal International Finance Tahap III Tahun 2018
Obligasi II Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2018
Obligasi I Serasi Autoraya Tahap I Tahun 2018
MTN II Panorama Sentrawisata Tahun 2018
Obligasi II Indosat Tahap III Tahun 2018
MTN I Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2018
Obligasi IV Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2018
Sukuk Mudharabah I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2018
Obligasi II WOM Finance Tahap V Tahun 2018
Obligasi II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018
Obligasi Subordinasi I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018
Obligasi III PT Mandala Multifinance Tbk Multifinance Tahap I Tahun 2018
Obligasi III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018
Obligasi Konversi PT Anabatic Technologies Tbk Tahun 2018
Medium Term Notes (MTN) Subordinasi I BNI Tahun 2018
Medium Term Notes (MTN) IV PT Tifa Finance Finance Tahun 2018
Obligasi III Federal International Finance Tahap IV Tahun 2018
Obligasi III PT Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018
MTN VI PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2018
Obligasi III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018
Obligasi III WOM Finance Tahap I Tahun 2018

189

Tanggal Emisi
27 September 2016
18 Oktober 2016
30 Oktober 2016
1 November 2016
21 Desember 2016
21 Desember 2016
16 Februari 2017
03 Maret 2017
30 Maret 2017
21 April 2017
26 April 2017
28 April 2017
18 Mei 2017
23 Mei 2017
02 Juni 2017
02 Juni 2017
07 Juli 2017
07 Juli 2017
11 Juli 2022
20 Juli 2017
25 Juli 2017
25 Juli 2017
22 Agustus 2017
04 Agustus 2017
19 September 2017
19 September 2017
19 September 2017
2 Oktober 2017
10 Oktober 2017
24 Oktober 2017
05 Oktober 2017
02 November 2017
09 November 2017
09 November 2017
05 Desember 2017
06 Desember 2017
14 Desember 2017
15 Desember 2017
15 Februari 2018
28 Februari 2018
06 April 2018
11 April 2018
12 April 2018
27 April 2018
02 Mei 2018
03 Mei 2018
18 Mei 2018
25 Mei 2018
25 Mei 2018
08 Juni 2018
03 Juli 2018
05 Juli 2018
05 Juli 2018
05 Juli 2018
11 Juli 2018
10 Agustus 2018
10 September 2018
25 September 2018
28 September 2018
05 Oktober 2018
18 Oktober 2018
20 Desember 2018

Nama Efek Bersifat Utang
Obligasi III WOM Finance Tahap I Tahun 2018
Obligasi III WOM Finance Tahap I Tahun 2018
Obligasi Jakarta Lingkar Baratsatu 2018
OBLIGASI IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019
Medium Term Notes II PTPN III Tahun 2018
Medium Term Notes Syariah Ijarah I PTPN III Tahun 2018
MTN I PT PNM Venture Capital
Obligasi IV Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2019
OBLIGASI IV Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2019
Medium Term Notes Adhi Persada Properti V Tahun 2018
Medium Term Notes (Mtn) I Bank Danamon Tahun 2019
Obligasi III Indosat Tahap I Tahun 2019
Sukuk Ijarah III Indosat Tahap I Tahun 2019
Obligasi III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019
Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019
Medium Term Notes (MTN) I Asuransi Jiwasraya Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan III SAN Finance Tahap I Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019
Medium Term Notes (MTN) VIII PTPN II
Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2019
Sukuk Ijarah II Tahun 2019 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Obligasi MPM Finance I Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahap I Tahun 2019
Medium Term Notes (MTN) I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019
Medium Term Notes (MTN) IV PTPN III Tahun 2019
EBA-SP SMF-BTN05
Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2019
2)

Tanggal Emisi
20 Desember 2018
20 Desember 2018
21 September 2018
08 Januari 2019
23 Januari 2019
23 Januari 2019
30 Januari 2019
12 Februari 2019
13 Februari 2019
20 Februari 2019
26 Februari 2019
05 Maret 2019
05 Maret 2019
13 Maret 2019
12 April 2019
24 Mei 2019
24 Mei 2019
27 Mei 2019
29 Mei 2019
28 Mei 2019
25 Juni 2019
26 Juni 2019
05 Juli 2019
05 Juli 2019
23 Juli 2019
23 Juli 2019
26 Juli 2019
27 Agustus 2019
28 Agustus 2019
21 Agustus 2019
24 September 2019
25 September 2019
23 Oktober 2019
05 November 2019
08 November 2019
20 November 2019
27 November 2019
19 Desember 2019
20 Desember 2019

Jasa Agen Pembayaran (Paying Agent)
Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian
rekening sinking fund ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok Medium
Term Notes kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.

3)

Jasa Agen Jaminan (Security Agent)
Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan
Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan
penerbitan Efek bersifat Utang.

4)

Produk dan Jasa Lainnya
Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :
a. JasaTrust & Corporate Services lainnya :
Jasa Agen Escrow
Jasa Arranger Sindikasi
b. Custodian Services
c. Jasa Trustee
d. DPLK BRI
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5. KANTOR CABANG BRI
Pada tanggal 31 Desember 2019, BRI memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di Cayman
Islands, Singapura dan Timor Leste, 2 (dua) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di New York dan Hong
Kong, serta 8 (delapan) entitas anak yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk,
BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa
Sekuritas, PT BRI Ventura Investama dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur.

6. PERIZINAN BRI
a.
b.
c.
d.
e.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan
Perseroan;
Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal
Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank
Devisa;
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1
Maret 2016, masa berlaku ijin usaha sampai dengan 11 Februari 2021.

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT
Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Sukuk baik di dalam maupun
di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Sukuk
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di
bidang Pasar Modal.

8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT
Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali
Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
- Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap
telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau
kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan
Pasar Modal;
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali
hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
- Atas permintaan Pemegang Obligasi;
c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima
laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo
pokok Obligasi;
- Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

9. LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 31 Desember 2019 dan
2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini tanpa
modifikasian dalam laporannya tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA.
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Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2019
2018
1.416.758.840
1.296.898.292
1.183.155.670
1.090.664.084
24.818.834
20.958.877
208.784.336
185.275.331

Keterangan
Total Aset
Total Liabilitas
Dana Syirkah Temporer
Total Ekuitas
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2018
2018
81.707.305
77.665.772
1.010.728
945.722
28.439.130
23.425.430
43.431.933
41.725.877
43.364.053
41.753.694
34.413.825
32.418.486

Keterangan
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto
Pendapatan Premi – neto
Pendapatan Operasional lainnya
Laba Operasional
Laba Sebelum Beban Pajak
Laba Tahun Berjalan
Rasio Penting

Keterangan

2019

Capital Adequate Ratio (CAR)
Non Performing Loan Ratio (Gross)
Loan to Deposits Ratio (LDR)
Return On Asset (ROA)
Return On Equity (ROE)
Net Interest Margin (NIM)
Operating Expense to Operating Income (BOPO)
Alamat Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Investment Services
Bagian Trust & Corporate Services
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
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(dalam persentase)
31 Desember
2018
22,77
21,35
2,80
2,27
88,86
88,76
3,28
3,51
18,40
20,04
6,73
7,22
72,08
70,02

XIII.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH
PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN
VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing) dan menghindari keramaian guna
meminimalisir penyebaran pandemic wabah dan penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan
Penjamin Pelaksana Emisi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme
pemesanan dan pembelian Sukuk Ijarah Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:
1.

Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat
tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang
berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2.

Pemesanan Pembelian Sukuk
Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Prospektus. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan
Pembelian Sukuk Ijarah (“FPPSI”) asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat
diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.
Setelah FPPSI ditandatangani oleh pemesan, scan FPPSI tersebut wajib disampaikan kembali melalui email
dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi yang namanya tercantum pada
Bab XIV dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari
ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3.

Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4.

Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 7 Agustus 2020 dan ditutup pada tanggal 7 Agustus 2020
pukul 16.00 WIB.

5.

Pendaftaran Sukuk Ijarah Ke Dalam Penitipan Kolektif
Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI
berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI (“Perjanjian
Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI”). Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka
atas Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.

b.
c.
d.

e.

Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk. Sukuk Ijarah
akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil
Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda
bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan
bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk yang tercatat dalam Rekening Efek;
Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI,
yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk yang berhak
atas pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah, pelunasan Imbalan Sukuk Ijarah, memberikan suara
dalam RUPSI (kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau
Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
Pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah dan pelunasan jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah akan
dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah maupun pelunasan
Sisa Imbalan Sukuk Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian
Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan dan pelunasan
Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada
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f.
g.

h.
6.

Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan adalah Pemegang Sukuk Ijarah
yang memiliki Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan;
Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI, dan wajib
memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat
dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai
dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat
atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk yang penyelesaiannya jatuh
pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal
pelaksanaan RUPSI;
Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek
di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah
Selama Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah, para pemesan Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan
pembelian Sukuk Ijarah melalui email selama jam kerja (09.00 – 16.00) dengan mengajukan FPPS kepada
Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang ditunjuk dan dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin
Pelaksana Emisi yang namanya tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini.

7.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Sukuk Ijarah
Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah
akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPS yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda
terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah melalui email. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk
Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8.

Penjatahan Sukuk Ijarah
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 10
Agustus 2020.
Penjamin Emisi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari
Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan
dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan
pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi yang
bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 2020 (in good
funds) pada rekening di bawah ini:
Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Rekening Bank

PT Mandiri Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah
Nomor Rekening: 00971134003
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Danareksa Sekuritas

Bank Muamalat Indonesia
Cabang Sudirman
Nomor Rekening : 3010070250
Atas Nama : PT Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Sudirman Jakarta
Nomor Rekening: 0701575830
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Permata Syariah
Cabang Bursa Efek Indonesia
Nomor Rekening: 00970613161
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Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Rekening Bank
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.
10. Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Distribusi Sukuk secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020, Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada
KSEI untuk mengkreditkan Sukuk pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk di KSEI. Dengan
telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Sukuk semata-mata menjadi tanggung jawab
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan KSEI.
Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk dan/atau memberi instruksi
kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI
maka Perseroan wajib membayar kompensasi kerugian akibat keterlambatan kepada Penjamin Emisi Efek
sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Sukuk Ijarah yang tidak dapat
didistribusikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak.
11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

a.

b.

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa
Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga)
bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2 dengan ketentuan:
1.

Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama
3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
No.IX.A.2; dan

2.

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

Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku
ketentuan sebagai berikut:
i.

ii.
iii.

dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling
lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham
gabungan yang menjadi dasar penundaan;
dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana
dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa
Penawaran Umum;
wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi
tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa
Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian
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iv.

berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum
dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk Ijarah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Sukuk sudah dibayar
maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling
lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan
Penawaran Umum.
Apabila pencatatan Sukuk tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi
dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang
pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi
tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.
Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan
terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan
kompensasi kerugian akibat keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan
yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan
pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama
pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil
langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek yang relevan, dengan menunjukkan
atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.
Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau
Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Cicilan imbalan dan/atau kompensasi kerugian
akibat keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang
menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Efek . Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan
oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
tanggung jawab Perseroan.
13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk secara
keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
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XIV.

PENYEBARLUASAN
PEMBELIAN SUKUK

PROSPEKTUS

DAN

FORMULIR

PEMESANAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk dapat diperoleh pada tanggal 5 – 6 Agustus 2020 pada
kantor dan dapat melalui email para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK
PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3507
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id,
sett_fisd@mandirisek.co.id

PT Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel.: (021) 5091 4100
Fax.: (021) 2253 5774
Email: IB-Group1@danareksa.co.id

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telepon:
Faksimili:
Email: Corfin@ipc.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
Email: investment.banking@trimegah.com
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Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
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beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
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and for the years then ended
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The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 dan 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT ELNUSA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 and 2018
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
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The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
31 Desember/
December 31,
2019

PT ELNUSA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/
Notes

31 Desember/
December 31,
2018

ASET

ASSETS

ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha - neto:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Aset keuangan lancar lainnya - neto:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan - neto
Uang muka
Pajak dibayar di muka - bagian lancar
Biaya dibayar di muka

856.122 2f,2g,4,31a
2g,5
254.293
1.835.665
2i,31b
2g,6
4.628
30.496
2i,31c
213.298
2h,7
129.979
8
350.353
2t,19a
23.536
9

Total Aset Lancar

3.698.370

ASET TIDAK LANCAR
Aset keuangan tidak lancar lainnya - neto:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Investasi pada saham - neto
Uang muka
Aset tetap - neto
Aset takberwujud - neto
Properti investasi - neto
Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain

3.240
17.850
167.065
89.952
574.087
15.013

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Trade receivables - net:
Third parties
Related parties
Other current financial assets - net:
Third parties
Related parties
Inventories - net
Advances
Prepaid taxes - current portion
Prepaid expenses

3.158.507

Total Current Assets

719.457
286.007
1.285.836

131.165
333.788
2i,31d
16.660
11
49.509
2g,8
1.819.321 2j,3b,12
13.745 2k,2n,13
51.876 2m,3b,14

110.651
53.310
8.946
22.123
1.735.854
18.267
51.993

492.276
19a
127.598 2t,3b,19d
70.729
15

327.212
109.684
60.780

NON-CURRENT ASSETS
Other non-current financial assets - net:
Third parties
Related parties
Investments in shares - net
Advances
Fixed assets - net
Intangible assets - net
Investment properties - net
Prepaid taxes - non-current
portion
Deferred tax assets
Other assets

2f,2g,3b,10

Total Aset Tidak Lancar

3.106.667

2.498.820

Total Non-current Assets

TOTAL ASET

6.805.037

5.657.327

TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements
taken as a whole.
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The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
31 Desember/
December 31,
2019

PT ELNUSA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019 dan 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/
Notes

31 Desember/
December 31,
2018

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS

LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman bank jangka pendek
Utang usaha:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Liabilitas jangka pendek lainnya
Liabilitas imbalan kerja
jangka pendek
Utang pajak
Beban akrual
Pendapatan ditangguhkan bagian lancar
Pinjaman bank jangka panjang bagian lancar
Total Liabilitas Jangka Pendek

309.302

CURRENT LIABILITIES

2g,16,
31e,32d
2g,17

608.865

10.700

22

-

239.579

21

-

Short-term bank loans
Trade payables:
Third parties
Related parties
Other current liabilities
Short-term employee
benefits liability
Taxes payable
Accrued expenses
Deferred Income current portion
Long-term bank loans current portion

2.116.898

Total Current Liabilities

-

NON-CURRENT LIABILITIES
Deferred Income net of current portion

212.550
27.679

Long-term bank loans net of current portion
Employee benefits liability

448.171
244.626
55.078
119.055
73.424
1.004.400

2i,31f
2g,18

257.084
260.386
54.673

23d
2g,19b
3b,20

85.031
28.780
822.079

2.504.335

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Pendapatan ditangguhkan bagian tidak lancar
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian
lancar
Liabilitas imbalan kerja

90.950

22

578.159
54.895

21
2r,3b,23

Total Liabilitas Jangka Panjang

724.004

240.229

Total Non-current Liabilities

3.228.339

2.357.127

TOTAL LIABILITIES

TOTAL LIABILITAS
EKUITAS

EQUITY

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal
Rp100 (nilai penuh) per saham
Modal dasar - 22.500.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh 7.298.500.000 saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba:
Dicadangkan
Tidak dicadangkan
Penghasilan komprehensif lain

135.229
2.329.556
(55.288)

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk - neto

3.575.038

Kepentingan nonpengendali

729.850 24a,36e
435.691 2e,2w,24b

1.660

2b,24c
2c,24d

2b,25

134.229
2.043.161
(44.436)

Equity attributable to
owners of the parent
Share capital - Rp100 (full amount)
par value per share
Authorized - 22,500,000,000 shares
Issued and fully paid 7,298,500,000 shares
Additional paid-in capital
Retained earnings:
Appropriated
Unappropriated
Other comprehensive income

3.298.495

Equity attributable to
owners of the parent entity - net

1.705

Non-controlling interests

729.850
435.691

EKUITAS - NETO

3.576.698

3.300.200

EQUITY - NET

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

6.805.037

5.657.327

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements
taken as a whole.

246

2

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ELNUSA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA BRUTO
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Penghasilan (beban) lain-lain - neto

2019

Catatan/
Notes

8.385.122

2q,26,31i

(7.514.040) 2q,27,31j

652.094

(4.180)
(333.221)
17.093
(40.490)
(15.705)

(2.579)
(268.740)
18.605
(90.092)
67.530

494.579

Beban pajak final

(27.830)

Beban pajak penghasilan
LABA TAHUN BERJALAN

6.624.774
(5.972.680)

871.082

LABA SEBELUM PAJAK FINAL
DAN PAJAK PENGHASILAN
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

2018

28
29
30

376.818
2t

(25.011)

466.749
(110.272)

351.807
2t,19c

(75.491)

356.477

276.316

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

REVENUES
COST OF REVENUES
GROSS PROFIT
Selling expenses
General and administrative expenses
Finance income
Finance expenses
Other income (expenses) - net
PROFIT BEFORE FINAL TAX
AND INCOME TAX
Final tax expense
PROFIT BEFORE INCOME TAX
Income tax expense
PROFIT FOR THE YEAR
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi
ke laba rugi
Pengukuran kembali program
imbalan pasti
Pajak tangguhan terkait

(14.469)
3.617

2r
2t,19d

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
SETELAH PAJAK

(10.852)

24d

TOTAL LABA KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN

345.625

Items that will not be reclassified to
profit or loss
Remeasurements of defined
15.679
benefit plans
(3.920)
Related deferred tax
11.759

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
AFTER TAX

288.075

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR

LABA TAHUN BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali

356.474
3

276.314
2

PROFIT FOR THE YEAR
ATTRIBUTABLE TO:
Owners of the parent
Non-controlling interests

Total

356.477

276.316

Total

TOTAL LABA KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali

345.622
3

288.073
2

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR
ATTRIBUTABLE TO:
Owners of the parent
Non-controlling interests

Total

345.625

288.075

Total

37,86

EARNINGS PER SHARE
(FULL AMOUNT)

LABA PER SAHAM
(NILAI PENUH)

48,84

2v,34

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements
taken as a whole.
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24c

1d

Cadangan umum

Kenaikan persentase
kepemilikan pada
entitas anak

24c

Cadangan umum

729.850

-

-

-

729.850

-

-

-

-

729.850

Modal saham/
Share capital

435.691

-

-

-

435.691

-

3

-

-

435.688

135.229

-

1.000

-

134.229

-

-

12.357

-

121.872

Dicadangkan/
Appropriated

4

2.329.556

356.474

(1.000)

(69.079)

2.043.161

276.314

-

(12.357)

(37.071)

1.816.275

Tidak
dicadangkan/
Unappropriated

Saldo laba/Retained earnings

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

Saldo 31 Desember 2019

Laba komprehensif

24c

Dividen kas

Saldo 31 Desember 2018

Laba komprehensif

24c

Dividen kas

Saldo 31 Desember 2017

Catatan/
Notes

Tambahan
modal disetor/
Additional
paid-in capital

3.575.038

345.622

-

(69.079)

3.298.495

288.073

3

-

(37.071)

3.047.490

Neto/
Net

1.660

3

-

(48)

1.705

2

(2.644)

-

(83)

4.430

Comprehensive income

Increase in percentage
of ownership in subsidiary

Appropriation for general reserve

Cash dividend

Comprehensive income

Appropriation for general reserve

Cash dividend

3.576.698 Balance as of December 31, 2019

345.625

-

(69.127)

3.300.200 Balance as of December 31, 2018

288.075

(2.641)

-

(37.154)

3.051.920 Balance as of December 31, 2017

Ekuitas neto/
Equity - net

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of
these consolidated financial statements taken as a whole.

(55.288)

(10.852)

-

-

(44.436)

11.759

-

-

-

(56.195)

Penghasilan
komprehensif
lain/Other
comprehensive
income
Kepentingan
nonpengendali/
Non-controlling
Interest

PT ELNUSA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent

PT ELNUSA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ELNUSA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember /
Year ended December 31,
2019
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan
Pembayaran kepada pemasok
dan kontraktor
Pembayaran untuk karyawan
Kas yang dihasilkan dari operasi
Penerimaan pendapatan keuangan
Pembayaran beban keuangan
Pembayaran pajak penghasilan
Penerimaan restitusi pajak
Penerimaan lainnya - neto
Kas neto diperoleh dari
aktivitas operasi
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan dividen kas dari
perusahaan asosiasi
Pembelian aset tetap
Pembelian aset tetap untuk piutang
sewa pembiayaan
Pembayaran uang muka
pembelian aset tetap
Pembelian aset tak berwujud
Pembelian barang konsumsi
tahan lama
Penerimaan dari penjualan aset tetap
Penambahan investasi di entitas anak
Penerimaan (penempatan) atas
aktivitas investasi lainnya
Kas neto digunakan untuk
aktivitas investasi
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pinjaman bank
Pembayaran pinjaman bank
Pembayaran dividen kas
Penempatan kas yang
dibatasi penggunaannya - neto
Kas neto yang diperoleh dari
aktivitas pendanaan
Dampak perubahan selisih kurs
terhadap kas dan setara kas

Catatan/
Notes

2018

8.010.747

6.458.067

(6.520.717)
(1.166.954)

(5.044.707)
(913.226)

CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES
Receipts from customers
Payments to suppliers
and contractors
Payments to employees

323.076
16.486
(60.015)
(234.300)
525.037
5.513

500.134
19.345
(46.504)
(214.552)
78.625
7.708

Cash generated from operations
Receipts of finance income
Payments of finance expenses
Payments of income taxes
Receipts of tax refunds
Other receipts - net

19e

575.797

344.756

(612)

CASH FLOWS FROM
INVESTING ACTIVITIES
Receipts of cash dividends from
associates
Purchases of fixed assets
Purchases of fixed assets
for finance lease receivables
Payments for advance for
fixed assets
Purchases of intangible assets
Purchases of long-life
consumable goods
Proceeds from sale of fixed assets
Addition of investment in subsidiary
Proceeds (placement) for other
investing activities

(586.671)

Net cash used in investing
activities

1.500
(377.718)

2.100
(526.730)

(236.992)

(9.955)

(35.078)
(2.269)

(2.570)
(11.674)

(29.611)
3.305
-

(38.578)
2.348
(1.000)

12

5.750
(671.113)

2.196.382
(1.869.410)
(69.079)

1.437.165
(1.358.273)
(37.071)

16,21
24c

Net cash provided by
operating activities

CASH FLOWS FROM
FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from bank loans
Payments of bank loans
Payments of cash dividends
Placement of
restricted cash - net

(18.607)

(4.447)

239.286

37.374

Net cash provided by
financing activities

21.435

Effect of exchange rate changes
on cash and cash equivalents

(183.106)

NET INCREASE (DECREASE) IN
CASH AND CASH EQUIVALENTS

(7.305)

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO
KAS DAN SETARA KAS

136.665

KAS DAN SETARA KAS
PADA AWAL TAHUN

719.457

4

902.563

CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT THE BEGINNING OF THE YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA
AKHIR TAHUN

856.122

4

719.457

CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements
taken as a whole.
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The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
1.

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

UMUM
a.

1.

Pendirian Perusahaan

GENERAL
a.

Establishment of the Company

PT Elnusa Tbk (“Perusahaan”) didirikan dengan
nama PT Electronika Nusantara berdasarkan
Akta Notaris No. 18 tanggal 25 Januari 1969
dari Tan Thong Kie, S.H., sebagaimana diubah
melalui Akta Notaris No. 10 tanggal 13 Februari
1969 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini,
yang merupakan Anggaran Dasar Perusahaan,
telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat
Keputusan No. J.A.5/18/24 tanggal 19 Februari
1969, serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 35, Tambahan
No. 58 tanggal 2 Mei 1969. Anggaran Dasar
Perusahaan telah beberapa kali mengalami
perubahan. Perubahan terakhir adalah untuk
menyesuaikan
ruang
lingkup
kegiatan
Perusahaan
berdasarkan
Akta
Notaris
No. 31 tanggal 11 April 2019 dari Aulia Taufani,
S.H., yang telah diberitahukan kepada
Menteri
Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia Republik Indonesia dan telah
memperoleh persetujuan Menkumham sesuai
dengan
Surat
Keputusannya
No.
AHU-0022730.AH.01.02.Tahun
2019
tanggal 26 April 2019 serta telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0067954.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 26
April 2019

PT Elnusa Tbk (the “Company”) was established
under the name of PT Electronika Nusantara
based on Notarial Deed No. 18 dated January 25,
1969 of Tan Thong Kie, S.H., which was
subsequently amended by Notarial Deed No. 10
dated February 13, 1969 of the same notary. The
Deed of Establishment, which is the Company’s
Articles of Association, was approved by the
Minister of Justice of the Republic of Indonesia in
its Decision Letter No. J.A.5/18/24 dated February
19, 1969, and was published in Supplement
No. 58 of State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 35 dated May 2, 1969. The
Company’s Articles of Association have been
amended several times. The latest amandment
was made to adjust the scope of the Company’s
activities, under Notarial Deed No. 31 dated April
11, 2019 of Aulia Taufani, S.H., which has been
reported to and approved by the Minister of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia
through
its
Decision
Letter
No. AHU-0022730.AH.01.02 2019 dated April 26,
2019 and has been registered in the Company
Lists under No.AHU-0067954.AH.01.11 2019
dated April 26, 2019.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan,
ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah
bergerak di bidang jasa, pengelolaan air dan air
limbah,
perdagangan,
pertambangan,
pembangunan dan perindustrian. Saat ini,
Perusahaan beroperasi di bidang jasa hulu
migas dan penyertaan saham pada entitas anak
serta ventura bersama yang bergerak dalam
berbagai bidang usaha jasa penunjang migas
dan jasa distribusi dan logistik energi.
Perusahaan juga beroperasi di bidang
penyediaan barang dan jasa termasuk
penyediaan
dan
pengelolaan
ruang
perkantoran kepada entitas anak, pihak berelasi
dan pihak ketiga.

In accordance with the Company’s Articles of
Association, the scope of its activities is in the
business of services, water and wastewater
management, trading, mining, construction and
industry. Currently, the Company is engaged in
upstream oil and gas services and investing in
shares of stock of subsidiaries and joint ventures
that are engaged in various businesses in oil and
gas support services and energy distribution and
logistics services. The Company also provides
goods and services including providing and
managing office space for its subsidiaries, related
parties and third parties.

Perusahaan berdomisili di Graha Elnusa,
Lantai 16, Jl. T.B. Simatupang Kav. 1B, Jakarta
Selatan, dan mulai beroperasi secara komersial
pada bulan September 1969.

The Company is located at Graha Elnusa,
16th Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav. 1B, South
Jakarta, and started its commercial operations in
September 1969.

Entitas
induk
Perusahaan
adalah
PT Pertamina (Persero) dan entitas induk
terakhirnya adalah Pemerintah Republik
Indonesia.

The Company’s parent is PT Pertamina (Persero)
and its ultimate parent is the Government of the
Republic of Indonesia.
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The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
1.

UMUM (lanjutan)
b.

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1.

Penawaran umum saham

GENERAL (continued)
b.

Public offering of shares

Pada tanggal 25 Januari 2008, Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (“Bapepam-LK”) menerbitkan Surat
Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran
sehubungan dengan Penawaran Umum Saham
Perdana Perusahaan sebanyak 1.460.000.000
saham. Pada tanggal 6 Februari 2008, saham
Perusahaan mulai diperdagangkan di Bursa
Efek Indonesia dengan harga penawaran
perdana sebesar Rp400 (nilai penuh) per
saham.

On January 25, 2008, the Capital Market and
Financial Institutions Supervisory Agency
(“Bapepam-LK”) issued the Effective Statement
Letter in accordance with the Company’s Initial
Public Offering of 1,460,000,000 shares. On
February 6, 2008, the Company’s shares were
listed on the Indonesia Stock Exchange at an
initial offering price of Rp400 (full amount) per
share.

Ringkasan tindakan Perusahaan (corporate
actions) yang mempengaruhi saham yang
diterbitkan sejak tanggal penawaran umum
perdana sampai dengan tanggal 31 Desember
2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

The summary of the Company’s corporate actions
affecting its capital stock from the date of its initial
public offering up to December 31, 2019 and 2018
is as follows:

Tanggal/Date
29-31 Januari 2008/
January 29-31, 2008

Keterangan/
Description

Jumlah saham
ditempatkan
dan disetor
penuh/
Number of
shares issued
and fully paid

Nilai nominal
per saham
dalam Rupiah
(angka penuh)/
Par value per
share in Rupiah
(full amount)

Penawaran umum perdana sebanyak 20%
dari Modal Dasar atau sebanyak
1.460.000.000 saham/
Initial public offering amounting to 20% of
Authorized Capital or equivalent to
1,460,000,000 shares

7.298.500.000

100

Mencatatkan saham Perseroan yang beredar
sebanyak 7.298.500.000 saham di BEI
dengan kode perdagangan “ELSA”/
Listed 7,298,500,000 shares issued at IDX
under “ELSA” ticker

7.298.500.000

100

13 Oktober 2008 12 Januari 2009/
October 13, 2008 January 12, 2009

Pembelian kembali 99.738.000 saham dan
mencatatkannya sebagai saham treasury/
Buy back of 99,738,000 shares and recorded
as treasury stocks

7.298.500.000

100

16 Desember 2011/
December 16, 2011

Menerbitkan Keterbukaan Informasi untuk
melakukan penjualan kembali atas saham
treasury efektif mulai 2 Januari 2012/
Published an information disclosure regarding
sell back program on the treasury stocks
effective on January 2, 2012

7.298.500.000

100

Menerbitkan Keterbukaan Informasi bahwa
Perusahaan telah melakukan pengalihan atau
penjualan atas seluruh saham hasil pembelian
kembali/
Published an information disclosure regarding
sell back of the Company’s shares on the buy
back program

7.298.500.000

100

6 Februari 2008/
February 6, 2008

28 Juni 2013/
June 23, 2013

7
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The original consolidated financial statements included herein
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PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
1.

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

UMUM (lanjutan)
b.

1.

Penawaran umum saham (lanjutan)

GENERAL (continued)
b.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
seluruh saham Perseroan tercatat di Bursa Efek
Indonesia.
c.

As of December 31, 2019 and 2018, all of the
Company’s shares are listed on the Indonesia
Stock Exchange.

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan
karyawan

c.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan adalah sebagai berikut:
31 Desember 2019
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Direksi
Direktur Utama
Direktur Pengembangan Usaha
dan Direktur Operasi
(Direktur Independen)
Direktur Keuangan
Direktur Sumber Daya Manusia
& Umum
31 Desember 2018
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Direksi
Direktur Utama
Direktur Operasi
Direktur Pengembangan Usaha
(Direktur Independen)
Direktur Keuangan
Direktur Sumber Daya Manusia
& Umum

Public offering of shares (continued)

Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee and employees
As of December 31, 2019 and 2018, the
composition of the Company’s Boards of
Commissioners and Directors is as follows:

Narendra Widjajanto
Lusiaga Levi Susila
Anis Baridwan
Antonius Ratdomopurbo
Eman Salman Arief
Elizar Parlindungan Hasibuan
Arief Riyanto
Hery Setiawan
RM Happy Paringhadi J.S.

Narendra Widjajanto
Lusiaga Levi Susila
Pradana Ramadhian G.
Afdal Martha
Eman Salman Arief
Tolingul Anwar
Elizar Parlindungan Hasibuan
Arief Riyanto
Hery Setiawan
RM Happy Paringhadi J.S.

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah
Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana
disebutkan di atas (Catatan 31h).

252

December 31, 2019
Board of Commissioners
President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Directors
President Director
Business Development Director
and Operations Director
(Independent Director)
Finance Director
Human Resources &
General Affair Director
December 31, 2018
Board of Commissioners
President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Directors
President Director
Operations Director
Business Development Director
(Independent Director)
Finance Director
Human Resources & General
Director

Key management personnel of the Company are
the above mentioned Boards of Commissioners
and Directors (Note 31h).
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PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

UMUM (lanjutan)
c.

1.

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan
karyawan (lanjutan)

GENERAL (continued)
c.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
susunan Komite Audit Perusahaan adalah
sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, the
composition of the Company’s Audit Committee is
as follows:

31 Desember 2019
Ketua
Anggota
Anggota

Anis Baridwan
Reynold M. Batubara
Eddy Rachmadi

Desember 31, 2019
Chairman
Member
Member

31 Desember 2018
Ketua
Anggota
Anggota

Pradana Ramadhian G.
Reynold M. Batubara
Eddy Rachmadi

December 31, 2018
Chairman
Member
Member

Perusahaan dan entitas anaknya memiliki 2.075
karyawan (1.425 karyawan tetap dan 650
karyawan kontrak) dan 2.090 karyawan (1.414
karyawan tetap dan 676 karyawan kontrak)
masing-masing pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018.
d.

Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee and employees (continued)

The Company and its subsidiaries have 2,075
employees (1,425 permanent employees and 650
contractual employees) and 2,090 employees
(1,414 permanent employees and 676 contractual
employees) as of December 31, 2019 and 2018,
respectively.

Entitas Anak

d.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi
laporan keuangan Perusahaan dan entitas
anaknya (secara kolektif disebut sebagai
“Grup”) sebagai berikut:

Nama entitas anak/
Name of subsidiaries

Kegiatan usaha/
Business activities

Subsidiaries
The consolidated financial statements include the
financial statements of the Company and its
subsidiaries (collectively referred to as the
“Group”) as follows:

Tempat
kedudukan/
Place of
domicile

Mulai
beroperasi
secara
komersial/
Start of
commercial
operations

Persentase kepemilikan
efektif/
Effective percentage of
ownership

Total aset sebelum
eliminasi/
Total assets before
elimination

31 Desember/December 31, 31 Desember/December 31,
2019
2018
2019
2018

Kepemilikan langsung/
Direct ownership
PT Sigma Cipta Utama
(“SCU”)

Manajemen data, teknologi
informasi dan
telekomunikasi/
Data management,
information technology
and telecommunications

Jakarta

1980

99,99

99,99

156.015

137.532

PT Elnusa Fabrikasi
Konstruksi (“EFK”)

Jasa penguliran, perdagangan
dan pabrikasi pipa/
Pipe threading, trading and
manufacturing services

Batam

1983

99,97

99,97

162.894

109.430

PT Elnusa Petrofin
(“EPN”)

SPBU, depo, transportasi dan
perdagangan BBM dan
bahan kimia/
Retail gas station, fuel
storage, oil and chemicals
distribution and trading

Jakarta

1996

99,99

99,99

1.974.247

1.378.949

PT Elnusa Patra Ritel
(“EPR”) *)

Saat ini tidak beroperasi/
Currently not in operation

Jakarta

1996

*) Efektif tanggal 30 Juni 2018, EPR digabung ke EFK/Effective starting June 30, 2018, EPR was merged to EFK
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UMUM (lanjutan)
d.

1.

Entitas Anak (lanjutan)

GENERAL (continued)
d.

Subsidiaries (continued)

Laporan keuangan konsolidasian meliputi
laporan keuangan Perusahaan dan entitas
anaknya (secara kolektif disebut sebagai
“Grup”) sebagai berikut: (lanjutan)

Nama entitas anak/
Name of subsidiaries

Kegiatan usaha/
Business activities

The consolidated financial statements include the
financial statements of the Company and its
subsidiaries (collectively referred to as the
“Group”) as follows: (continued)

Tempat
kedudukan/
Place of
domicile

Mulai
beroperasi
secara
komersial/
Start of
commercial
operations

Persentase kepemilikan
efektif/
Effective percentage of
ownership

Total aset sebelum
eliminasi/
Total assets before
elimination

31 Desember/December 31, 31 Desember/December 31,
2019
2018
2019
2018

Kepemilikan langsung/
Direct ownership
PT Patra Nusa Data
(“PND”)

Jasa perolehan dan
pengelolaan data eksplorasi
dan produksi migas/
Oil and gas exploration and
production data acquisition
and management services

Jakarta

1998

99,50

99,50

141.794

149.381

PT Elnusa Trans Samudera
(“ETSA”)

Jasa penyewaan kapal laut
dan agen perkapalan
perusahaan pelayaran/
Ship rental services and
shipping agent of
shipping company

Jakarta

2014

99,99

99,99

500.169

416.776

PT Elnusa Geosains
Indonesia (“EGI”)

Belum beroperasi/
Pre-operating

Jakarta

-

99,99

99,99

11.601

12.270

PT Elnusa Oilfield Services
(“EOS”)

Belum beroperasi/
Pre-operating

Jakarta

-

99,99

99,99

36.513

35.576

KSO Elnusa - RAGA

Jasa pemeliharaan mekanik/
Mechanical maintenance
service

Jakarta

2016

100,00

100,00

77.437

23.280

Jakarta

-

99,99

99,99

10.001

Kepemilikan melalui EFK
(dahulu EPR)/
Ownership through EFK
(formerly EPR) *)
PT Elnusa Daya Kreatif
(“EDK”)

Belum beroperasi/
Pre-operating

Pada tanggal 30 April 2018, Perusahaan telah
menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual
Beli Saham atas 2,62% kepemilikan saham
EFK yang dikuasai oleh PT Multi Guna Laksindo
(MGL) dengan harga Rp1.000. Pada tanggal
30 April 2018, Perusahaan telah melakukan
pembayaran kepada MGL. Selisih sebesar
Rp792 (saldo debit) antara biaya perolehan dan
penyesuaian
kepentingan
nonpengendali
dicatat sebagai “Tambahan Modal Disetor”
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian
Perusahaan.
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10.001

On April 30, 2018, the Company has entered into
Sale and Purchase of Shares Agreement to
acquire additonal 2,62% ownership interest in
EFK owned by PT Multi Guna Laksindo (MGL)
amounted to Rp1,000. On April 30, 2018 the
Company has made the payment to MGL. The
difference of Rp792 (debit balance) between the
cost and adjustment in non-controlling interest
was recorded as “Additional Paid in Capital” in the
Company’s consolidated statement of financial
position.
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1.

Entitas anak (lanjutan)

GENERAL (continued)
d.

Pada tanggal 4 Juni 2018, Perusahaan telah
menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual
Beli Saham atas 2% kepemilikan saham EPR
yang dikuasai oleh SCU dengan harga Rp30.
Pada tanggal 21 Juni 2018, Perusahan telah
melakukan pembayaran kepada SCU. Selisih
laba sebesar Rp795 antara biaya perolehan
dan penyesuaian kepentingan nonpengendali
dicatat sebagai “Tambahan Modal Disetor”
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On June 4, 2018, the Company has entered into
Sale and Purchase of Shares Agreement to
acquire additonal 2% ownership interest in SCU
owned by SCU amounted to Rp30. On June 21,
2018 the Company has made the payment to
SCU. The gain difference of Rp795 between the
cost and adjustment in non-controlling interest
was recorded as “Additional Paid in Capital” in
consolidated statement of financial position.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa EFK pada tanggal 26 Juni 2018 yang
diaktakan melalui Akta Notaris Aulia Taufani
S.H No. 43 tanggal 26 Juni 2018 dan telah
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia melalui Surat
Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan
Usaha EFK No. AHU-AH.01.10-0006497
tanggal 29 Juni 2018, pemegang saham EFK
menyetujui penggabungan EFK dengan EPR
yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2018.
Sebagai hasil penggabungan usaha, EFK
sebagai entitas yang menerima penggabungan
dan EPR bubar demi hukum.

Based on the Extraordinary Shareholders’
General Meeting of EFK dated June 26, 2018
which was notarised through Notarial Deed No. 43
Aulia Taufani S.H, dated June 26, 2018 and was
received by the Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia through Receipt of
Notification for Merger of EFK No. AHU-AH.01.100006497 dated June 29, 2018, the EFK’s
shareholders approved EFK’s merger with EPR,
which was effective since Juni 30, 2018. As a
result of the merger, EFK as the surviving entity
and EPR was dissolved by the law.

Penerbitan laporan keuangan konsolidasian

e.

Laporan
keuangan
konsolidasian
ini
diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh
Direksi Perusahaan pada tanggal 15 Mei 2020.
Direksi Perusahaan yang menandatangani
Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab
atas penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan konsolidasian tersebut.
2.

Subsidiaries (continued)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
Berikut ini adalah kebijakan akuntansi signifikan
yang diterapkan dalam penyusunan laporan
keuangan konsolidasian Grup yang sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”), yang
mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan
No. VIII.G.7 sebagai lampiran dari Keputusan Ketua
OJK (dahulu Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012
tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau
Perusahaan Publik.

Issuance of consolidated financial statements
These consolidated financial statements are
completed and authorized for issuance by the
Company’s Directors on May 15, 2020. The
Company’s Directors who signed the Directors’
Statement are responsible for the fair preparation
and presentation of such consolidated financial
statements.

2.

SUMMARY
POLICIES

OF

SIGNIFICANT

ACCOUNTING

Presented below are the significant accounting
policies adopted in preparing the Group’s consolidated
financial statements, which are in conformity with
Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”)
which comprised of Statements and Interpretations
issued by the Board of Financial Accounting Standards
of the Institute of Indonesia Chartered Accountants
and Regulation No. VIII.G.7 as appendix of the Decree
of the Chairman of OJK (formerly Bapepam-LK) No.
KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the
Presentation and Disclosure of Financial Statements
of an Issuer or a Public Company.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten
terhadap seluruh periode yang disajikan, kecuali jika
dinyatakan lain.

These policies have been consistently applied to all
periods presented, unless otherwise stated.

a.

a.

b.

Dasar
penyajian
konsolidasian

laporan

keuangan

Basis of preparation of the consolidated
financial statements

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali
laporan arus kas konsolidasian, disusun
berdasarkan konsep akrual dan biaya
perolehan historis, kecuali beberapa akun
tertentu yang diukur dengan cara sebagaimana
yang diuraikan dalam kebijakan akuntansi di
akun yang bersangkutan.

The consolidated financial statements, except for
the consolidated statement of cash flows, are
prepared using the accrual basis and based on
historical costs, except for certain accounts which
are measured on the bases described in the
related accounting policies of those accounts.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan
dengan menggunakan metode langsung yang
mengelompokkan
penerimaan
dan
pengeluaran kas dan setara kas ke dalam
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statement of cash flows is
presented using the direct method by classifying
the receipts and disbursements of cash and cash
equivalents into operating, investing and financing
activities.

Seluruh angka dalam laporan keuangan
konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan
dalam jutaan Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan
lain.

All figures in the consolidated financial statements
are rounded to and expressed in millions of
Rupiah (“Rp”), unless otherwise stated.

Prinsip-prinsip konsolidasi

b.

Principles of consolidation

Laporan keuangan konsolidasian meliputi
laporan keuangan Perusahaan dan entitas
anaknya seperti yang diungkapkan dalam
Catatan 1d. Entitas anak merupakan semua
entitas dimana Perusahaan terekspos atau
memiliki hak atas imbal hasil variabel dari
keterlibatannya dengan entitas tersebut dan
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas
entitas tersebut. Dengan demikian, suatu
entitas dianggap sebagai entitas anak jika dan
hanya jika Perusahaan memiliki kekuasaan
atas entitas tersebut, eksposur atau hak atas
imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan
entitas tersebut dan kemampuan untuk
menggunakan kekuasaannya atas entitas
tersebut untuk mempengaruhi jumlah imbal
hasil Perusahaan.

The consolidated financial statements include the
financial statements of the Company and its
subsidiaries as disclosed in Note 1d. Subsidiaries
are all entities over which the Company is
exposed, or has rights, to variable returns from its
involvement with the entities and has the ability to
affect those returns through its power over the
entities. Thus, an entity is considered a subsidiary
if and only if the Company has power over the
entity, exposure or rights to variable returns from
its involvement with the entity and the ability to
use its power over the investee to affect the
amount of the Company’s returns.

Semua saldo dan transaksi antar entitas yang
material, termasuk keuntungan atau kerugian
yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi
untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil
operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha.
Kebijakan akuntansi di entitas anak telah
diubah seperlunya agar konsisten dengan
kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup.

All material intercompany accounts and
transactions, including unrealized gains or losses,
if any, are eliminated to reflect the financial
position and the results of operations of the Group
as a single business entity. Accounting policies of
subsidiaries have been changed where
necessary to ensure consistency with the policies
adopted by the Group.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
b.

ACCOUNTING

Principles of consolidation (continued)

Entitas anak dikonsolidasikan mulai dari tanggal
pengendalian beralih kepada Perusahaan dan
tidak lagi dikonsolidasikan dari tanggal
hilangnya pengendalian.

Subsidiaries are fully consolidated from the date
on which control is transferred to the Company.
They are deconsolidated from the date on which
that control ceases.

Kepentingan
nonpengendali
(“KNP”)
mencerminkan bagian atas laba rugi,
penghasilan komprehensif lain dan aset neto
dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan
secara langsung maupun tidak langsung
kepada pemilik entitas induk, yang masingmasing disajikan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian
dan sebagai ekuitas dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk.

Non-controlling interest (“NCI”) represents the
portion of profit or loss, other comprehensive
income and net assets of the subsidiary not
attributable directly or indirectly to the owners of
the parent entity, which are presented in the
consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income and under the equity
section of the consolidated statement of financial
position, respectively, separately from the
corresponding portion attributable to the owners
of the parent entity.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara
penuh diatribusikan kepada KNP, bahkan jika
hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo
defisit.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are
attributed to NCI even if such losses result in a
deficit balance for the NCI.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas
anak, maka Perusahaan:

In case it loses control over a subsidiary, the
Company:

-

-

-

menghentikan pengakuan aset (termasuk
goodwill) dan liabilitas entitas anak;
menghentikan pengakuan jumlah tercatat
setiap KNP;
menghentikan
pengakuan
akumulasi
selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas,
bila ada;
mengakui nilai wajar pembayaran yang
diterima;
mengakui setiap sisa investasi pada nilai
wajarnya;
mengakui setiap surplus dan defisit dalam
laba rugi;
mereklasifikasi bagian Perusahaan atas
komponen yang sebelumnya diakui
sebagai penghasilan komprehensif lain ke
laba rugi atau saldo laba, mana yang
sesuai.

-

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup
pada entitas anak yang tidak mengakibatkan
hilangnya pengendalian dicatat sebagai
transaksi ekuitas.

derecognizes the assets (including goodwill)
and liabilities of the subsidiary;
derecognizes the carrying amount of any
NCI;
derecognizes the cumulative translation
differences, recorded in equity, if any;
recognizes the fair value of the consideration
received;
recognizes the fair value of any investment
retained;
recognizes any surplus or deficit in profit or
loss;
reclassifies the Company’s share of
components previously recognized in other
comprehensive income to profit or loss or
retained earnings, as appropriate.

A change in the ownership interest of a subsidiary,
without a loss of control, is accounted for as an
equity transaction.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
c.

2.

Investasi pada ventura bersama

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Investment in joint ventures

Ventura bersama adalah semua entitas yang
dikendalikan bersama oleh Grup bersama
dengan venturer lain dimana Grup memilik hak
atas aset neto ventura bersama tersebut.
Investasi pada ventura bersama dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas yang pada
awalnya diakui pada harga perolehannya.

Joint ventures are all entities which are jointly
controlled by the Group and other venturers, in
which the Group has rights to only the net assets
of the joint ventures. Investments in joint ventures
are accounted for using the equity method of
accounting and initially recognized at cost.

Bagian Grup atas laba rugi ventura bersama
pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian
atas mutasi penghasilan komprehensif lain
pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan
komprehensif lain dan diikuti dengan
penyesuaian pada jumlah tercatat investasi.
Dividen yang akan diterima dari ventura
bersama diakui sebagai pengurang jumlah
tercatat investasi. Jika bagian Grup atas
kerugian ventura bersama sama dengan atau
melebihi nilai kepemilikannya di ventura
bersama, Grup menghentikan pengakuan
bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki
kewajiban hukum atau harus melakukan
pembayaran tertentu atas nama ventura
bersama tersebut.

The Group’s share of the joint ventures’ postacquisition profits or losses is recognized in profit
or loss, and its share of post-acquisition
movements in other comprehensive income is
recognized in other comprehensive income with a
corresponding adjustment to the carrying amount
of the investment. Dividends receivable from joint
ventures are recognized as reductions in the
carrying amount of the investment. When the
Group’s share of losses in a joint venture equals
or exceeds its interest in the joint venture, the
Group does not recognize further losses, unless
the Group has incurred legal or constructive
obligations or made payments on behalf of the
joint venture.

Laba rugi yang dihasilkan dari transaksi antara
Grup dengan ventura bersama diakui dalam
laporan keuangan konsolidasian Grup hanya
sebesar bagian venturer lain yang tidak berelasi
dalam ventura bersama. Pada setiap tanggal
pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat
bukti obyektif bahwa telah terjadi penurunan
nilai pada investasi di ventura bersama. Jika
demikian, maka Grup menghitung besarnya
penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah
yang terpulihkan dan jumlah tercatat investasi
pada ventura bersama dan mengakui selisih
tersebut pada “bagian atas laba (rugi) ventura
bersama” dalam laba rugi.

Profits and losses resulting from transactions
between the Group and its joint ventures are
recognized in the Group’s consolidated financial
statements only to the extent of unrelated
venturer’s interest in the joint ventures. The Group
determines at each reporting date whether there
is any objective evidence that the investment in
the joint venture is impaired. If this is the case, the
Group calculates the amount of impairment as the
difference between the recoverable amount of the
joint venture and its carrying amount and
recognizes the amount adjacent to “shares of
profit (loss) of joint ventures” in profit or loss.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
d.

ACCOUNTING

Business combination

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan
metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah
akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang
dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal
akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang
diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup
mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi,
baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi
kepemilikan KNP atas aset neto yang
teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biayabiaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung
dan dimasukkan dalam “beban umum dan
administrasi”.

Business combinations are accounted for using
the acquisition method. The cost of an acquisition
is measured as the aggregate of the consideration
transferred, measured at acquisition date fair
value and the amount of any NCI in the acquiree.
For each business combination, the Group
measures the NCI in the acquiree either at fair
value or at the proportionate share of the
acquiree’s identifiable net assets. Acquisition
costs incurred are directly expensed and included
in “general and administrative expenses”.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis,
Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset
keuangan yang diperoleh dan liabilitas
keuangan yang diambil alih berdasarkan pada
persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan
kondisi terkait lain yang ada pada tanggal
akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif
melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang
diakuisisi.

When the Group acquires a business, it assesses
the financial assets acquired and liabilities
assumed for appropriate classification and
designation in accordance with the contractual
terms, economic circumstances and pertinent
conditions as at the acquisition date. This includes
the separation of embedded derivatives in host
contracts by the acquiree.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur
pada biaya perolehan yang merupakan selisih
lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan
dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari
aset neto teridentifikasi yang diperoleh dan
liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut
kurang dari nilai wajar aset neto entitas yang
diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi
sebagai keuntungan dari pembelian dengan
diskon setelah sebelumnya manajemen
meninjau kembali identifikasi dan nilai wajar dari
aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil
alih.

At acquisition date, goodwill is initially measured
at cost being the excess of the aggregate of the
consideration transferred and the amount
recognized for NCI over the net identifiable assets
acquired and liabilities assumed. If this
consideration is lower than the fair value of the net
assets of the acquiree, the difference is
recognized in profit or loss as gain on bargain
purchase after revisiting the identification and fair
value measurement of the acquired assets and
the assumed liabilities.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada
jumlah tercatat dikurangi akumulasi penyisihan
penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian
penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari
suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi
dialokasikan kepada setiap unit penghasil kas
(“UPK”) dari Grup yang diharapkan akan
memberikan manfaat dari sinergi kombinasi
tersebut, terlepas dari apakah aset atau
liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi
ditetapkan atas UPK tersebut.

After initial recognition, goodwill is measured at
cost less any accumulated allowance for
impairment. For the purpose of impairment
testing, goodwill acquired in a business
combination is, from the acquisition date,
allocated to each of the Group’s cash-generating
units (“CGU”) that are expected to benefit from the
combination, irrespective of whether other assets
or liabilities of the acquiree are assigned to those
CGUs.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
d.

2.

Kombinasi bisnis (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
d.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu
UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut
dihentikan, maka goodwill yang diasosiasikan
dengan operasi yang dihentikan tersebut
termasuk dalam jumlah tercatat operasi
tersebut ketika menentukan keuntungan atau
kerugian dari pelepasan. Goodwill yang
dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai
relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK
yang ditahan.
e.

f.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali

ACCOUNTING

Business combination (continued)
Where goodwill forms part of a CGU and part of
the operation within that CGU is disposed of, the
goodwill associated with the operation disposed of
is included in the carrying amount of the operation
when determining the gain or loss on disposal of
the operation. Goodwill disposed of in this
circumstance is measured based on the relative
values of the operation disposed of and the
portion of the CGU retained.

e.

Business combination
common control

of

entities

under

Kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa
pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka
reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam
suatu kelompok usaha yang sama, bukan
merupakan perubahan kepemilikan dalam arti
substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut
tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi
kelompok usaha secara keseluruhan ataupun
bagi entitas individual dalam kelompok usaha
tersebut. Oleh karena itu, transaksi tersebut
diakui pada jumlah tercatat berdasarkan
metode penyatuan kepemilikan. Laporan
keuangan entitas yang bergabung disajikan
sedemikian rupa seolah-olah penggabungan
tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas
yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Business combination of entities under common
control, represents the transfer of business which
is carried out within the framework of reorganizing
entities under the same group, does not constitute
a change of ownership based on the economic
substance of such transaction, hence it does not
result in gain or loss to the group as a whole or to
the individual entity within the group. Hence, such
transaction is recognized at carrying amount
using the pooling-of-interests method. The
financial statements of the combined entities are
presented as if they had been combined from the
beginning of the period they were under common
control.

Selisih antara imbalan yang diberikan/diterima
dan jumlah tercatat bisnis yang diterima/dilepas
dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali
dicatat pada akun tambahan modal disetor
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Difference
between
the
consideration
transferred/received and the carrying amount of
the acquired/disposed business in a business
combination of entities under common control is
recorded in additional paid-in capital account in
the consolidated statement of financial position.

Kas dan setara kas

f.

Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan
deposito berjangka yang jatuh tempo dalam
3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal
penempatannya dan tidak digunakan sebagai
jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents are cash on hand,
cash in banks and time deposits with maturity
periods of 3 (three) months or less at the time of
placement and which are not used as collateral or
not restricted.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih
dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu)
tahun dari tanggal penempatannya disajikan
sebagai bagian dari “aset keuangan lancar
lainnya”.

Time deposits with maturities of more than
3 (three) months but not exceeding 1 (one) year
at the time of placement are presented as part of
“other current financial assets”.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
f.

Kas
dan
setara
kas
yang
dibatasi
penggunaannya yang akan digunakan untuk
membayar liabilitas yang akan jatuh tempo
dalam waktu 1 (satu) tahun disajikan sebagai
“kas yang dibatasi penggunaannya” sebagai
bagian dari ”aset keuangan lancar lainnya”. Kas
dan setara kas yang dibatasi penggunaannya
untuk membayar liabilitas yang akan jatuh
tempo dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun
disajikan sebagai bagian dari “aset keuangan
tidak lancar lainnya”.
g.

Instrumen keuangan
i.

ACCOUNTING

Cash and cash equivalents (continued)
Cash and cash equivalents which are restricted
for repayment of current maturing obligations are
presented as “restricted cash” under “other
current financial assets”. Cash and cash
equivalents which are restricted for repayment of
obligations maturing after 1 (one) year are
presented as part of “other non-current financial
assets”.

g.

Aset keuangan

Financial instruments
i.

Financial assets

Pengakuan awal

Initial recognition

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai
aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan
dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh
tempo, dan aset keuangan tersedia untuk
dijual,
mana
yang
sesuai.
Grup
menetapkan klasifikasi aset keuangan
setelah pengakuan awal dan, jika
diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan
evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap
tanggal pelaporan.

Financial assets are classified as financial
assets at fair value through profit or loss,
loans and receivables, held-to-maturity
investments, or available-for-sale financial
assets, as appropriate. The Group
determines the classification of its financial
assets after initial recognition and, where
allowed and appropriate, re-evaluates this
designation at each reporting date.

Aset keuangan Grup yang meliputi kas dan
setara kas, piutang usaha, aset keuangan
lancar lainnya, dan aset keuangan tidak
lancar lainnya diklasifikasikan sebagai
pinjaman yang diberikan dan piutang,
sementara investasi pada saham dengan
persentase kepemilikan di bawah 20%
diklasifikasikan sebagai aset keuangan
tersedia untuk dijual.

The Group’s financial assets which include
cash
and
cash
equivalents,
trade
receivables, other current financial assets,
and other non-current financial assets are
classified as loans and receivables, while
investments in shares with percentage of
ownership interest less than 20% are
classified as available-for-sale financial
assets.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018, Grup tidak memiliki aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi dan investasi dimiliki hingga jatuh
tempo.

As of December 31, 2019 and 2018, the
Group does not have any financial assets at
fair value through profit or loss and held-tomaturity investments.

Pada saat pengakuan awalnya, aset
keuangan diukur pada nilai wajar ditambah
dengan biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung.

When financial assets are recognized initially,
they are measured at fair value plus directly
attributable transaction costs.
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2.
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i.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
g.

Aset keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING

Financial instruments (continued)
i.

Financial assets (continued)

Pengakuan awal (lanjutan)

Initial recognition (continued)

Pada saat pengakuan awalnya, aset
keuangan diukur pada nilai wajar ditambah
dengan biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung.

When financial assets are recognized initially,
they are measured at fair value plus directly
attributable transaction costs.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pinjaman yang diberikan dan piutang
adalah aset keuangan nonderivatif dengan
pembayaran tetap atau telah ditentukan
dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif.
Setelah pengakuan awal, aset tersebut
dicatat pada biaya perolehan yang
diamortisasi dengan menggunakan metode
suku bunga efektif (SBE) dan keuntungan
atau kerugian terkait diakui dalam laba rugi
ketika aset tersebut mengalami penurunan
nilai atau melalui proses amortisasi. Arus
kas terkait dengan pinjaman yang diberikan
dan piutang jangka pendek tidak
didiskontokan apabila efek diskonto tidak
material.

Loans and receivables are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in an active
market. After initial recognition, such assets
are carried at amortized cost using the
effective interest (EIR) method and the
related gains or losses are recognized in
profit or loss when the assets are impaired or
through amortization process. Cash flows
relating to short-term loans and receivables
are not discounted if the effect of discounting
is immaterial.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah
aset
keuangan
nonderivatif
yang
ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual
atau yang tidak diklasifikasikan dalam
3 (tiga) kategori lainnya. Setelah
pengukuran awal, aset keuangan tersedia
untuk dijual diukur dengan nilai wajar
dengan keuntungan atau kerugian yang
belum terealisasi diakui dalam ekuitas
sampai
aset
tersebut
dihentikan
pengakuannya.

Available-for-sale financial assets are nonderivative financial assets that are
designated as available-for-sale or are not
classified in any of the 3 (three) preceding
categories. After initial measurement,
available-for-sale financial assets are
measured at fair value with unrealized gains
or losses recognized in equity until the assets
are derecognized.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Penghentian pengakuan atas suatu aset
keuangan, atau, bila dapat diterapkan
untuk bagian dari aset keuangan atau
bagian dari kelompok aset keuangan
serupa, terjadi bila:

A financial asset, or, where applicable a part
of a financial asset or part of a group of similar
financial assets, is derecognized when:

i.

i.

hak kontraktual atas arus kas yang
berasal dari aset keuangan tersebut
berakhir; atau
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
g.

Aset keuangan (lanjutan)

Financial instruments (continued)
i.

Financial assets (continued)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Derecognition (continued)

ii.

ii.

Grup mentransfer hak kontraktual
untuk menerima arus kas yang berasal
dari aset keuangan tersebut atau
menanggung
kewajiban
untuk
membayar arus kas yang diterima
tersebut tanpa penundaan yang
signifikan kepada pihak ketiga melalui
suatu kesepakatan penyerahan dan
apabila
(a)
secara
substansial
mentransfer seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikan aset
keuangan tersebut, atau (b) secara
substansial tidak mentransfer dan
tidak mempertahankan seluruh risiko
dan manfaat atas kepemilikan aset
keuangan tersebut, namun telah
mentransfer pengendalian atas aset
keuangan tersebut.

ACCOUNTING

The Group has transferred its
contractual rights to receive cash flows
from the financial asset or has assumed
an obligation to pay them in full without
material delay to a third party under a
“pass-through” arrangement and either
(a) has transferred substantially all the
risks and rewards of the financial asset,
or (b) has neither transferred nor
retained substantially all the risks and
rewards of the financial asset, but has
transferred control of the financial asset.

Apabila Grup mentransfer hak untuk
menerima arus kas yang berasal dari aset
keuangan atau mengadakan kesepakatan
penyerahan, atau tidak mentransfer
maupun tidak mempertahankan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat atas
aset keuangan tersebut namun telah
mentransfer pengendalian atas aset
keuangan tersebut, maka suatu aset
keuangan baru diakui oleh Grup sebesar
keterlibatannya yang berkelanjutan dengan
aset keuangan tersebut.

Where the Group has transferred its rights to
receive cash flows from a financial asset or
has
entered
into
a
pass-through
arrangement, or has neither transferred nor
retained substantially all the risks and
rewards of the financial asset but has
transferred control of the financial asset, a
new financial asset is recognized to the
extent of the Group’s continuing involvement
in the asset.

Pada saat penghentian pengakuan atas
aset keuangan secara keseluruhan, maka
selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari
(i) pembayaran yang diterima, termasuk
aset baru yang diperoleh dikurangi dengan
liabilitas baru yang ditanggung; dan
(ii) keuntungan atau kerugian kumulatif
yang telah diakui secara langsung dalam
ekuitas, harus diakui dalam laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its
entirety, the difference between the carrying
amount and the sum of (i) the consideration
received, including any new asset obtained
less any new liability assumed; and (ii) any
cumulative gain or loss that has been
recognized directly in equity, is recognized in
profit or loss.

Penurunan nilai

Impairment

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup
mengevaluasi apakah terdapat bukti yang
obyektif bahwa aset keuangan atau
kelompok aset keuangan mengalami
penurunan nilai.

The Group assesses at each reporting date
whether there is any objective evidence that
a financial asset or a group of financial assets
is impaired.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
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Aset keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING

Financial instruments (continued)
i.

Financial assets (continued)

Penurunan nilai (lanjutan)

Impairment (continued)

Penurunan nilai atas aset keuangan atau
kelompok aset keuangan dianggap telah
terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti
yang obyektif mengenai penurunan nilai
sebagai akibat dari satu atau lebih
peristiwa yang terjadi setelah pengakuan
awal aset tersebut (“peristiwa kerugian”),
dan peristiwa kerugian tersebut berdampak
pada estimasi arus kas masa depan aset
keuangan atau kelompok aset keuangan
yang dapat diestimasi secara andal.

A financial asset or a group of financial assets
is deemed to be impaired if, and only if, there
is an objective evidence of impairment as a
result of one or more events that has
occurred after the initial recognition of the
asset (an incurred “loss event”) and that loss
event has an impact on the estimated future
cash flows of the financial asset or the group
of financial assets that can be reliably
estimated.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi
indikasi pihak peminjam atau kelompok
peminjam mengalami kesulitan keuangan
signifikan, wanprestasi atau tunggakan
pembayaran bunga atau pokok, terdapat
kemungkinan bahwa pihak peminjam akan
dinyatakan
pailit
atau
melakukan
reorganisasi keuangan lainnya, dan pada
saat data yang dapat diobservasi
mengindikasikan adanya penurunan yang
dapat diukur atas estimasi arus kas masa
depan, seperti meningkatnya tunggakan
atau kondisi ekonomi yang berkorelasi
dengan wanprestasi.

Evidence of impairment may include
indications that the debtors or a group of
debtors are experiencing significant financial
difficulty, default or delinquency in interest or
principal payments, the probability that they
will enter bankruptcy or other financial
reorganization, and when observable data
indicate that there is a measurable decrease
in the estimated future cash flows, such as
changes in arrears or economic conditions
that correlate with defaults.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang
yang dicatat pada biaya perolehan yang
diamortisasi, Grup pertama kali secara
individual menentukan bahwa terdapat
bukti obyektif mengenai penurunan nilai
atas aset keuangan yang signifikan secara
individual, atau secara kolektif untuk aset
keuangan yang tidak signifikan secara
individual. Jika Grup menentukan tidak
terdapat
bukti
obyektif
mengenai
penurunan nilai atas aset keuangan yang
dinilai secara individual, terlepas aset
keuangan tersebut signifikan atau tidak,
maka Grup 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 atau
penurunan nilai secara kolektif.

For loans and receivables carried at
amortized cost, the Group first assesses
individually whether objective evidence of
impairment exists individually for financial
assets that are individually significant, or
collectively for financial assets that are not
individually significant. If the Group
determines that no objective evidence of
impairment exists for an individually
assessed financial asset, whether significant
or not, it includes the asset in a group of
financial assets with similar credit risk
characteristics and collectively assesses
them for impairment. Assets that are
individually assessed for impairment and for
which an impairment loss is, or continues to
be, recognized are not included in a collective
assessment or impairment.
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POLICIES (continued)
g.

Aset keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING

Financial instruments (continued)
i.

Financial assets (continued)

Penurunan nilai (lanjutan)

Impairment (continued)

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

When there is objective evidence that an
impairment loss has occurred, the amount of
the loss is measured as the difference
between the asset’s carrying amount and the
present value of estimated future cash flows
(excluding future expected credit losses that
have not been incurred). The present value of
the estimated future cash flows is discounted
at the financial asset’s original EIR. If a loan
or receivable has a variable interest rate, the
discount rate for measuring impairment loss
is the current EIR.

Nilai tercatat aset keuangan dikurangi
melalui penggunaan akun penyisihan dan
jumlah kerugian tersebut diakui secara
langsung dalam laba rugi. Pendapatan
bunga terus diakui atas nilai tercatat yang
telah dikurangi tersebut berdasarkan suku
bunga
yang
digunakan
untuk
mendiskontokan arus kas masa depan
dengan tujuan untuk mengukur kerugian
penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan
dan piutang beserta dengan penyisihan
terkait dihapuskan jika tidak terdapat
kemungkinan yang realistis atas pemulihan
di masa mendatang dan seluruh agunan,
jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer
kepada Grup.

The carrying amount of the asset is reduced
through the use of an allowance account and
the amount of the loss is directly recognized
in profit or loss. Interest income continues to
be accrued on the reduced carrying amount
based on the rate of interest used to discount
future cash flows for the purpose of
measuring impairment loss. Loans and
receivables, together with the associated
allowance are written off when there is no
realistic prospect of future recovery and all
collateral, if any, has been realized or has
been transferred to the Group.

Ketika penurunan nilai wajar aset
keuangan tersedia untuk dijual telah diakui
dalam ekuitas dan terdapat bukti obyektif
bahwa aset tersebut mengalami penurunan
nilai, maka kerugian kumulatif yang
sebelumnya diakui dalam ekuitas harus
dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam
laba rugi meskipun aset keuangan tersebut
belum dihentikan pengakuannya. Jumlah
kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari
ekuitas dan diakui dalam laba rugi
merupakan selisih antara biaya perolehan
dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian
penurunan nilai aset keuangan yang
sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

When a decline in the fair value of an
available-for-sale financial asset has been
recognized in equity and there is objective
evidence that the assets are impaired, the
cumulative loss that had been recognized in
equity will be reclassified from equity to profit
or loss even though the financial asset has
not been derecognized. The amount of the
cumulative loss that is reclassified from
equity to profit or loss is the difference
between the acquisition cost and the current
fair value, less any impairment loss on that
financial asset previously recognized in profit
or loss.
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i.

ii.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
g.

Aset keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING

Financial instruments (continued)
i.

Financial assets (continued)

Penurunan nilai (lanjutan)

Impairment (continued)

Jika, dalam periode pelaporan berikutnya,
nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset
keuangan bertambah atau berkurang yang
dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah
penurunan nilai diakui, maka kerugian
penurunan nilai yang sebelumnya diakui
ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan)
dengan menyesuaikan akun penyisihan.
Pemulihan
tersebut
tidak
boleh
mengakibatkan
nilai
tercatat
aset
keuangan melebihi biaya perolehan yang
diamortisasi
yang
seharusnya
jika
penurunan nilai tidak diakui pada tanggal
pemulihan dilakukan. Jika penghapusan
nantinya terpulihkan, jumlah pemulihan
aset keuangan diakui dalam laba rugi.

If, in the subsequent reporting period, the
amount of the estimated impairment loss
increases or decreases because of event
occurring after the impairment was
recognized, the previously recognized
impairment loss is increased or reduced by
adjusting the allowance account. The
reversal shall not result in a carrying amount
of the financial asset that exceeds what the
amortized cost would have been had the
impairment not been recognized at the date
the impairment is reversed. If a future writeoff is later recovered, the recovery is
recognized in profit or loss.

Liabilitas keuangan

ii.

Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas
keuangan
diklasifikasikan
sebagai liabilitas keuangan yang diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi, utang
dan pinjaman, atau derivatif yang
ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai
dalam lindung nilai yang efektif, mana yang
sesuai. Grup menetapkan klasifikasi atas
liabilitas keuangan pada saat pengakuan
awal.

Financial liabilities are classified as financial
liabilities at fair value through profit or loss,
loans and borrowings, or derivatives
designated as hedging instruments in an
effective hedge, as appropriate. The Group
determines the classification of its financial
liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan Grup yang meliputi
pinjaman bank jangka pendek, utang
usaha, liabilitas jangka pendek lainnya utang lain-lain dan titipan pelanggan,
beban akrual, utang pihak berelasi dan
pinjaman
bank
jangka
panjang
diklasifikasikan
sebagai
utang
dan
pinjaman.

The Group’s financial liabilities which include
short-term bank loans, trade payables, other
current liabilities - other payables and
customer deposits, accrued expenses, due to
related parties and long-term bank loans are
classified as loans and borrowings.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018, Grup tidak memiliki liabilitas
keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi dan derivatif yang
diterapkan sebagai instrumen lindung nilai
dalam lindung nilai yang efektif.

As of December 31, 2019 and 2018, the
Group does not have any financial liabilities
at fair value through profit or loss and
designated
as
hedging
derivatives
instruments in an effective hedge.

Pada saat pengakuan awalnya, liabilitas
keuangan diukur pada nilai wajar dikurangi
dengan biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung.

When financial liabilities are recognized
initially, they are measured at fair value less
directly attributable transaction costs.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
g.

Liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING

Financial instruments (continued)
ii.

Financial liabilities (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Setelah pengakuan awal, utang dan
pinjaman diukur pada biaya perolehan
yang diamortisasi dengan menggunakan
metode SBE dan keuntungan atau
kerugian terkait diakui dalam laba rugi
melalui proses amortisasi. Biaya perolehan
yang
diamortisasi
diukur
dengan
menggunakan metode SBE dikurangi
penyisihan
penurunan
nilai
dan
pembayaran atau pengurangan pokok.
Perhitungan ini mencakup seluruh premi
atau diskonto pada saat perolehan dan
mencakup biaya transaksi serta komisi
yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari SBE. Arus kas terkait dengan pinjaman
dan
utang
jangka
pendek
tidak
didiskontokan apabila efek diskonto tidak
material.

Subsequent to initial recognition, loans and
borrowings are measured at amortized costs
using the EIR method and the related gains
and losses are recognized in profit or loss
through amortization process. Amortized cost
is computed using the EIR method less any
allowance for impairment and principal
repayment or reduction. The calculation
takes into account any premium or discount
on acquisition and includes transaction costs
and fees that are an integral part of the EIR.
Cash flows relating to short-term loans and
borrowings are not discounted if the effect of
discounting is immaterial.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Suatu liabilitas keuangan dihentikan
pengakuannya pada saat kewajiban yang
ditetapkan dalam kontrak dihentikan,
dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the
obligation under the contract is discharged,
cancelled or expired.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar
dengan liabilitas keuangan lain dari
pemberi pinjaman yang sama atas
persyaratan yang secara substansial
berbeda, atau bila persyaratan dari
liabilitas keuangan tersebut dimodifikasi
secara substansial, pertukaran atau
modifikasi persyaratan tersebut dicatat
sebagai penghentian pengakuan liabilitas
keuangan awal dan pengakuan liabilitas
keuangan baru, dan selisih antara nilai
tercatat masing-masing liabilitas keuangan
tersebut diakui dalam laba rugi.

When an existing financial liability is replaced
by another from the same lender on
substantially different terms, or the terms of
an existing liability are substantially modified,
such an exchange or modification is treated
as derecognition of the original liability and
the recognition of a new liability, and the
difference in the respective carrying amounts
is recognized in profit or loss.
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Instrumen keuangan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
g.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Financial instruments (continued)
iii. Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan
saling hapus dan nilai netonya disajikan
dalam
laporan
posisi
keuangan
konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat
hak yang berkekuatan hukum untuk
melakukan saling hapus atas jumlah yang
telah diakui dari aset keuangan dan
liabilitas keuangan tersebut dan terdapat
intensi untuk menyelesaikan dengan
menggunakan dasar neto, atau untuk
merealisasikan aset dan menyelesaikan
liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are
offset and the net amount reported in the
consolidated statement of financial position if,
and only if, there is a currently enforceable
legal right to offset the recognized amounts
and there is an intention to settle on a net
basis, or to realize the assets and settle the
liabilities simultaneously.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

iv. Fair value of financial instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak
diperdagangkan di pasar aktif ditentukan
dengan menggunakan teknik penilaian.
Teknik
penilaian
tersebut
meliputi
penggunaan transaksi pasar terkini yang
dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak
yang berkeinginan dan memahami (recent
arm’s-length market transaction), referensi
atas nilai wajar terkini dari instrumen lain
yang secara substansial sama, analisis
arus kas yang didiskonto, atau model
penilaian lainnya.
h.

ACCOUNTING

Persediaan

The fair value of financial instruments that are
not traded in active markets is determined
using valuation techniques. Such techniques
may include using recent arm’s-length market
transaction, reference to the current fair value
of another instrument that is substantially the
same, discounted cash flow analysis, or other
valuation models.

h.

Inventories

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah
antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.
Biaya perolehan ditentukan dengan metode
rata-rata tertimbang dan termasuk semua
pengeluaran untuk memperoleh persediaan,
biaya produksi atau konversi, dan biaya lainnya
yang timbul untuk membawa persediaan ke
tempat dan kondisi saat ini. Biaya tersebut tidak
termasuk biaya pinjaman. Nilai realisasi neto
adalah estimasi harga penjualan dalam
kegiatan usaha normal dikurangi dengan biaya
penyelesaian dan penjualannya.

Inventories are stated at the lower of cost or net
realizable value. Cost is determined using the
weighted average cost method and includes
expenditure incurred in acquiring the inventories,
production or conversion costs and other costs
incurred in bringing the inventory to its existing
location and condition. It excludes borrowing
costs. Net realizable value is the estimated sales
amount in the ordinary course of business less the
costs of completion and selling expenses.

Penyisihan persediaan usang dibentuk untuk
mengurangi jumlah tercatat persediaan ke nilai
realisasi netonya yang ditentukan melalui
pengujian berkala atas estimasi penggunaan
atau penjualan masing-masing jenis persediaan
di masa yang akan datang.

Allowance for inventory obsolescence is provided
to reduce the carrying amount of inventories to
their net realizable value based on the periodic
review of the estimated future usage or sale of
individual inventory items.

24
268

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
i.

j.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
i.

ACCOUNTING

Transactions with related parties

Grup mempunyai transaksi dengan pihak
berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK
No. 7 (Penyesuaian 2015) “Pengungkapan
Pihak-pihak Berelasi”.

The Group has transactions with related parties
as defined in PSAK No. 7 (Improvement 2015),
“Related Party Disclosures”.

Transaksi
ini
dilakukan
berdasarkan
persyaratan yang disetujui oleh kedua belah
pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin
tidak sama dengan transaksi lain yang
dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak
berelasi.

The transactions are made based on terms
agreed by the parties, in which such terms may
not be the same as those of the transactions
between unrelated parties.

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihakpihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 31.

All significant balances and transactions with
related parties are disclosed in Note 31.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihakpihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang
disebutkan dalam catatan atas laporan
keuangan konsolidasian merupakan pihak
ketiga.

Unless specifically identified as related parties,
the parties disclosed in the notes to the
consolidated financial statements are third
parties.

Aset tetap

j.

Fixed assets

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar
biaya perolehan, yang terdiri atas harga
perolehan dan biaya-biaya tambahan yang
dapat di atribusikan langsung untuk membawa
aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan
supaya aset tersebut siap digunakan sesuai
dengan maksud manajemen.

All fixed assets are initially recognized at cost,
which comprises the purchase price and any
costs directly attributable in bringing the assets to
the location and condition necessary for the
assets to be capable of operating in the manner
intended by management.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan
dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan
penyisihan penurunan nilai. Tanah tidak
disusutkan. Termasuk juga ke dalam biaya
perolehan adalah biaya-biaya penggantian
bagian dari aset tetap jika biaya itu terjadi, dan
apabila terdapat kemungkinan yang besar
bahwa Grup akan mendapat manfaat ekonomis
di masa depan dari bagian aset tersebut serta
biaya perolehannya dapat diukur secara andal.
Demikian pula, pada saat inspeksi yang
signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke
dalam jumlah tercatat (carrying amount) aset
tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi
kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan
dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria
pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat
terjadinya.

Fixed assets are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for impairment. Land
is not depreciated. The cost includes the cost of
replacing part of the fixed assets when that cost is
incurred, only when it is probable that future
economic benefits associated with the item will
flow to the Group and the cost of the item can be
measured reliably. Likewise, when a major
inspection is performed, its cost is recognized in
the carrying amount of the fixed assets as a
replacement if the recognition criteria are
satisfied. All other repairs and maintenance costs
that do not meet the recognition criteria are
recognized in profit or loss as incurred.

Biaya legal awal yang terjadi untuk memperoleh
hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya
akuisisi.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights of
land are recognized as part of the acquisition
costs.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
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j.

2.

Aset tetap (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
j.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan
metode garis lurus selama estimasi masa
manfaat aset tetap yang bersangkutan yaitu
sebagai berikut:

ACCOUNTING

Fixed assets (continued)
Depreciation is calculated using the straight-line
method over the estimated useful lifes of the
assets as follows:

Tahun/Year
Bangunan, prasarana dan instalasi
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan kantor
Alat transportasi
Konstruksi baja

k.

4-20
2-10
2-5
2-5
10

Buildings, improvements and installations
Machinery and equipment
Office furniture, fixtures and equipment
Transportation equipment
Steel constructions

Aset dalam penyelesaian merupakan biayabiaya yang berhubungan langsung dengan
pembangunan dan akuisisi aset tetap, termasuk
biaya pendanaan, jika ada. Biaya-biaya
tersebut akan dipindahkan ke aset tetap yang
bersangkutan pada saat pembangunannya
telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan
pada saat aset tersebut siap digunakan.

Construction in progress represents costs directly
attributable to the construction and acquisition of
fixed assets, including financial costs, if any.
These costs are transferred to the relevant asset
account when the construction is complete.
Depreciation is charged from the date the assets
are ready for use.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan
pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat
tidak ada manfaat ekonomis di masa depan
yang diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari
penghentian pengakuan aset, yang merupakan
perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan
dengan jumlah tercatatnya, disajikan dalam
laba rugi.

An item of fixed asset is derecognized upon
disposal or when no future economic benefits are
expected from its use or disposal. Any gain or loss
arising from derecognition of the asset, calculated
as the difference between the net disposal
proceeds and the carrying amount of the asset, is
included in profit or loss.

Nilai residu, umur manfaat dan metode
penyusutan ditinjau ulang dan, jika diperlukan,
akan disesuaikan secara prospektif pada setiap
tanggal pelaporan.

The residual values, useful lifes and methods of
depreciation are reviewed, and adjusted
prospectively, if appropriate, at each reporting
date.

Aset takberwujud

k.

Intangible assets

Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah
diakui sebagai aset takberwujud dan
diamortisasi sepanjang umur hukum hak yang
berkisar antara 20 (dua puluh) sampai
30 (tiga puluh) tahun.

Cost related to renewal of land rights are
recognized as intangible assets and amortized
during the period of the land rights which are
ranging from 20 (twenty) to 30 (thirty) years.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan
program piranti lunak komputer diakui sebagai
beban pada saat terjadinya. Biaya perolehan
atau pengembangan yang dapat secara
langsung diatribusikan kepada desain dan
pengujian produk piranti lunak diakui sebagai
aset takberwujud.

Costs associated with maintaining computer
software programs are recognized as an expense
as incurred. Acquisition and development costs
that are directly attributable to the design and
testing of software products are recognized as
intangible assets.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
k.

ACCOUNTING

Intangible assets (continued)

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung dan dikapitalisasi sebagai bagian dari
produk piranti lunak mencakup beban pekerja
pengembang piranti lunak dan overhead yang
relevan. Biaya perolehan dan pengembangan
piranti lunak diamortisasi dengan menggunakan
metode garis lurus selama 2 (dua) tahun.

Directly attributable costs that are capitalized as
part of the software product include the software
development employee costs and an appropriate
portion of the relevant overheads. The acquisition
and development costs is amortized using the
straight-line method over 2 (two) years.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya
pada saat pelepasan atau aset tersebut tidak
digunakan lagi secara permanen dan tidak
memiliki manfaat ekonomis di masa depan
yang
dapat
diharapkan
pada
saat
pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari
penghentian pengakuan atau pelepasan aset
takberwujud diakui dalam laba rugi pada saat
terjadinya
penghentian
atau
pelepasan
tersebut.

Intangible assets is derecognized either when it
has been disposed of or when the assets is
permanently withdrawn from use and no future
benefit is expected from its disposal. Any gains or
losses on the derecognition or disposal of an
intangible assets are recognized in profit or loss
on the date of derecognition or disposal.

Sewa

l.

Lease

Penentuan
apakah
suatu
perjanjian
merupakan, atau mengandung, sewa dibuat
berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan
penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian
bergantung dari penggunaan aset tertentu atau
aset, dan apakah perjanjian memberikan hak
untuk menggunakan aset.

Determination whether an arrangement is, or
contains, a lease is made based on the substance
of the arrangement and assessment of whether
fulfilment of the arrangement is dependent on the
use of a specific asset or assets, and whether the
arrangement conveys a right to use the asset.

Sewa yang secara substansial mengalihkan
seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan
kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa
pembiayaan.
Sedangkan
suatu
sewa
diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa
tidak mengalihkan secara substansial seluruh
risiko dan manfaat yang terkait dengan
kepemilikan aset tersebut.

Leases that transfer substantially to the lessee all
the risks and rewards incidental to ownership of
the leased item are classified as finance leases.
Leases which do not transfer substantially all the
risks and rewards incidental to ownership of the
leased item are classified as operating leases.

Grup terlibat dalam transaksi sewa sebagai
pihak yang menyewakan.

The Group is involved in lease transactions as the
lessor.

Dalam sewa pembiayaan, Grup tidak mengakui
aset yang disewakan dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian dan menyajikannya
sebagai piutang sewa pembiayaan sebesar
jumlah yang sama dengan investasi sewa neto.
Penerimaan piutang sewa diperlakukan
sebagai pembayaran pokok dan pendapatan
pembiayaan.
Pengakuan
pendapatan
pembiayaan ditetapkan berdasarkan suatu pola
tertentu
yang
mencerminkan
tingkat
pengembalian periodik yang konstan atas
investasi neto Grup dalam sewa pembiayaan
tersebut.

Under a finance lease, the Group derecognizes
assets held under a finance lease in its
consolidated statement of financial position and
presents them as a finance lease receivable at an
amount equal to the net investment in the lease.
Receipt of a lease receivable is treated as
repayment of principal and finance income. The
recognition of finance income shall be based on a
pattern reflecting a constant periodic rate of return
on the Group’s net investment in the finance
lease.
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2.

Sewa (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
l.

Dalam sewa operasi, Grup tetap mengakui aset
yang disewakan dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian sesuai dengan sifat
dari aset tersebut. Biaya langsung awal
sehubungan proses negosiasi sewa operasi
ditambahkan ke jumlah tercatat aset yang
disewakan dan diakui sebagai pendapatan
selama masa sewa aset yang bersangkutan.
Sewa kontinjen, jika ada, diakui sebagai
pendapatan
pada
tahun
terjadinya.
Penghasilan sewa operasi diakui sebagai
pendapatan dengan menggunakan metode
garis lurus sepanjang masa sewanya.
m. Properti investasi

ACCOUNTING

Lease (continued)
Under an operating lease, the Group presents
assets subject to operating leases in the
consolidated statement of financial position
according to the nature of the asset. Initial direct
costs incurred in negotiating an operating lease
are added to the carrying amount of the leased
asset and recognized over the lease term on the
same basis as rental income. Contingent rents, if
any, are recognized as revenue in the years in
which they are earned. Lease income from
operating leases is recognized as income on a
straight-line basis over the lease term.

m. Investment property

Properti investasi terdiri dari tanah, bangunan
prasarana dan instalasi, yang dikuasai Grup
untuk disewakan atau untuk mendapatkan
keuntungan dari kenaikan nilai atau keduaduanya dan tidak untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa
atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam
kegiatan usaha normal. Properti investasi
dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk
pengeluaran yang dapat diatribusikan secara
langsung untuk perolehan properti investasi.

Investment property consists of land, buildings,
facilities and installations, which are held by the
Group to earn rentals or for capital appreciation or
both, rather than for use in the production or
supply of goods or services or for administrative
purposes or sale in the ordinary course of
business. Investment property is stated at cost,
including expenditure that is directly attributable to
acquisition of the investment property.

Selanjutnya,
properti
investasi
diukur
berdasarkan biaya perolehan dikurangi
akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang
tidak disusutkan) dan penyisihan penurunan
nilai. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya
penggantian properti investasi yang ada pada
saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan
terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian
penggunaan properti investasi. Nilai wajar
properti investasi ditentukan berdasarkan
acuan harga pasar untuk properti sejenis.

Investment property is subsequently measured at
cost less accumulated depreciation (except for
land which is not depreciated) and allowance for
impairment. The carrying amount includes the
cost of replacing part of an existing investment
property at the time that cost is incurred if the
recognition criteria are met and excludes the costs
of day to day servicing of an investment property.
Fair value of the investment property is
determined with reference to market value for the
same type of property.

Penyusutan bangunan, prasarana dan instalasi
dihitung dengan menggunakan metode garis
lurus selama estimasi umur manfaat aset
antara 4 (empat) sampai 20 (dua puluh) tahun.

Depreciation of buildings, facilities and
installations are calculated using the straight-line
method based on the estimated useful lifes of the
assets between 4 (four) and 20 (twenty) years.

Properti investasi dihentikan pengakuannya
pada saat pelepasan atau ketika properti
investasi tersebut tidak digunakan lagi secara
permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis
di masa depan yang dapat diharapkan pada
saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul
dari penghentian pengakuan atau pelepasan
properti investasi diakui dalam laba rugi pada
saat terjadinya penghentian atau pelepasan
tersebut.

Investment property is derecognized either when
it has been disposed of or when the investment
property is permanently withdrawn from use and
no future benefit is expected from its disposal. Any
gains or losses on the derecognition or disposal
of an investment property are recognized in profit
or loss on the date of derecognition or disposal.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

m. Investment property (continued)

Transfer ke properti investasi dilakukan jika,
dan
hanya
jika,
terdapat
perubahan
penggunaan
yang
ditunjukkan
dengan
berakhirnya
pemakaian
oleh
pemilik,
dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau
selesainya pembangunan atau pengembangan.
Transfer dari properti investasi dilakukan jika
dan
hanya
jika
terdapat
perubahan
penggunaan
yang
ditunjukkan
dengan
dimulainya penggunaan oleh pemilik atau
dimulainya pengembangan yang bertujuan
untuk dijual.

Transfers to investment property are made when,
and only when, there is a change in use,
evidenced by the end of owner occupation,
commencement of an operating lease to another
party or completion of construction or
development. Transfers from investment property
are made when, and only when, there is a change
in use, evidenced by commencement of owner
occupation or commencement of development
with a view to sale.

Untuk transfer dari properti investasi ke aset
yang digunakan dalam operasi, Grup
menggunakan metode biaya pada tanggal
perubahan penggunaan. Jika aset yang
digunakan Grup menjadi properti investasi,
Grup mencatat aset tersebut sesuai dengan
kebijakan aset tetap sampai dengan tanggal
terakhir perubahan penggunaannya.

For a transfer from investment property to an
asset used in operations, the Group uses the cost
method at the date of change in use. If the asset
used by the Group becomes an investment
property, the Group accounts for the asset in
accordance with the policy stated under fixed
assets up to the date of change in use.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

n.

Impairment of non-financial assets

Aset yang memiliki umur manfaat tidak
terbatas, sebagai contoh goodwill atau aset
takberwujud yang belum siap digunakan, tidak
diamortisasi
dan
dilakukan
pengujian
penurunan nilai secara tahunan, atau lebih
sering apabila terdapat peristiwa atau
perubahan pada kondisi yang mengindikasikan
kemungkinan penurunan nilai.

Assets that have an indefinite useful life - for
example, goodwill or intangible assets not ready
for use - are not subject to amortization and are
tested annually for impairment, or more frequently
if events or changes in circumstances indicate
that they might be impaired.

Aset yang diamortisasi atau disusutkan ditinjau
ulang ketika terdapat indikasi bahwa jumlah
tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan.
Penurunan nilai diakui jika jumlah tercatat aset
melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan
adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar
aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai
pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai,
aset dikelompokkan sampai tingkat yang paling
rendah dimana arus kasnya dapat diidentifikasi
(“UPK”). Aset nonkeuangan selain goodwill
yang mengalami penurunan nilai ditinjau ulang
pada setiap tanggal pelaporan untuk
menentukan apakah terdapat kemungkinan
pemulihan penurunan nilai.

Assets that are subject to amortization or
depreciation are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances
indicate that the carrying amount may not be
recoverable. An impairment loss is recognized for
the amount by which the asset’s carrying amount
exceeds its recoverable amount. The recoverable
amount is the higher of an asset’s fair value less
costs to sell and value in use. For the purposes of
assessing impairment, assets are grouped at the
lowest levels for which there are separately
identifiable cash flows (“CGU”). Non-financial
assets other than goodwill that suffer an
impairment are reviewed for possible reversal of
the impairment at each reporting date.
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Penurunan
(lanjutan)

nilai

aset

2.

nonkeuangan

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
n.

Pemulihan kerugian penurunan nilai untuk aset
selain goodwill, diakui jika, terdapat perubahan
estimasi yang digunakan dalam menentukan
jumlah terpulihkan aset sejak peninjauan ulang
penurunan nilai yang terakhir. Pembalikan
kerugian penurunan nilai tersebut diakui segera
dalam laba rugi, kecuali untuk aset yang
disajikan pada jumlah revaluasian yang diatur
PSAK lain. Kerugian penurunan nilai yang
diakui atas goodwill tidak dibalik kembali.
o.

Biaya pinjaman

o.

Provisi
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non-financial

assets

Borrowing costs
Borrowing cost for a qualifiying asset should be
capitalized over the asset construction years. For
borrowings directly attributable to a qualifying
asset, the amount to be capitalized is determined
as the actual borrowing costs incurred during the
year, less any income earned on the temporary
investment of such borrowings. For borrowings
that are not directly attributable to a qualifying
asset, the amount to be capitalized is determined
by applying a capitalization rate to the amount
expended on the qualifying asset. The
capitalization rate is the weighted-average of the
borrowing costs applicable to the total borrowings
outstanding during the year, excluding borrowings
directly attributable to finance the qualifying asset.

p.

Provisi diakui jika, sebagai akibat peristiwa
masa lalu, Grup memiliki kewajiban kini, baik
bersifat hukum maupun bersifat konstruktif yang
dapat diukur secara andal dan kemungkinan
besar penyelesaian kewajiban
tersebut
mengakibatkan arus keluar sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi. Jika dampak
nilai waktu uang cukup material, maka provisi
dinyatakan pada estimasi nilai kini dari jumlah
kewajiban yang harus diselesaikan.

of

Reversal on impairment loss for assets other than
goodwill would be recognized if there had been a
change in the estimates used to determine the
asset’s recoverable amount since the last
impairment test was carried out. Reversal on
impairment loss will be immediately recognized in
profit or loss, except for assets measured using
the revaluation model as required by other PSAK.
Impairment loss relating to goodwill would not be
reversed.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi
aset kualifikasian, dikapitalisasi selama waktu
yang
dibutuhkan
untuk
menyelesaikan
konstruksi. Untuk pinjaman yang dapat
diatribusikan secara langsung pada suatu aset
kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah
sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama
tahun berjalan dikurangi pendapatan investasi
jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk
pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara
langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah
biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan
dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan
pengeluaran untuk aset kualifikasian. Tingkat
kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya
pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman
selama tahun tertentu, tidak termasuk pinjaman
yang dapat diatribusikan secara langsung untuk
membiayai aset kualifikasian.
p.

Impairment
(continued)

ACCOUNTING

Provision
A provision is recognized if, as a result of a past
event, the Group has a present legal or
constructive obligation that can be estimated
reliably, and it is probable that an outflow of
economic benefits will be required to settle the
obligation. Where the time value of money is
material, provision is stated at the present value
of the expenditure expected to be required to
settle the obligation.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
q.

Penjualan barang

ACCOUNTING

Revenues and expenses recognition
i.

Sales of goods

Pendapatan dari penjualan barang dalam
kegiatan usaha normal Grup diukur pada
nilai wajar imbalan yang diterima atau akan
diterima,
setelah
dikurangi
Pajak
Pertambahan Nilai, retur, diskon dan
potongan harga.

Revenue from the sale of goods in the
ordinary course of the Group’s activities is
measured at the fair value of the
consideration received or receivable, net of
Value Added Tax, returns, discounts and
rebates.

Pendapatan penjualan barang diakui pada
saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:
Grup telah memindahkan risiko dan
manfaat kepemilikan barang secara
signifikan kepada pembeli;
Grup
tidak
lagi
melanjutkan
pengelolaan yang biasanya terkait
dengan kepemilikan atas barang
maupun melakukan pengendalian
efektif atas barang yang dijual;
jumlah pendapatan dapat diukur
secara andal;
kemungkinan besar manfaat ekonomi
yang terkait dengan transaksi tersebut
akan mengalir ke Grup; dan
biaya yang terjadi atau akan terjadi
sehubungan
transaksi
penjualan
tersebut dapat diukur secara andal.

Revenue from sales of goods is recognized
when all of the following conditions are met:
the Group has transferred to the buyer
the significant risks and rewards of
ownership of the goods;
the Group retains neither continuing
managerial involvement to the degree
usually associated with ownership nor
effective control over the goods sold;
-

Penjualan jasa

ii.

the amount of revenue can be measured
reliably;
it is probable that the economic benefits
associated with the transaction will flow
to the Group; and
the costs incurred or to be incurred in
relation to the sales transaction can be
measured reliably.

Sales of services

Pendapatan dari penjualan jasa diakui
dalam laba rugi pada saat jasa diberikan.
Untuk penjualan jasa yang mengacu pada
tingkat penyelesaian dari transaksi pada
tanggal pelaporan, tingkat penyelesaian
transaksi
ditentukan
dengan
memperhatikan survei pekerjaan yang
telah dilaksanakan.

Revenue from sales of services is recognized
in profit or loss when the services are
rendered. For sales of services in which the
service are rendered by reference to the
stage of completion of the transaction at the
reporting date, the stage of completion is
assessed by reference to surveys of work
performed.

Pendapatan dari penjualan jasa diakui
pada saat terpenuhinya seluruh kondisi
berikut:
jumlah pendapatan dapat diukur
secara andal;
besar kemungkinan manfaat ekonomi
sehubungan
dengan
transaksi
tersebut akan mengalir ke Grup;
tingkat penyelesaian dari suatu
transaksi pada tanggal pelaporan
dapat diukur secara andal; dan
biaya yang timbul untuk transaksi dan
biaya untuk menyelesaikan transaksi
tersebut dapat diukur dengan andal.

Revenue from rendering of services is
recognized when all of the following
conditions are met:
the amount of revenue can be measured
reliably;
it is probable that the economic benefits
associated with the transaction will flow
to the Group;
the stage of completion of the
transaction at the reporting date can be
measured reliably; and
the costs incurred for the transaction and
the costs to complete the transaction can
be measured reliably.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
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q.

Pengakuan
(lanjutan)
ii.

pendapatan

dan

2.

beban

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
q.

Penjualan jasa (lanjutan)

Revenues
(continued)
ii.

Bila hasil transaksi penjualan jasa tidak
dapat
diestimasi
dengan
andal,
pendapatan yang diakui hanya sebesar
beban yang telah diakui yang dapat
diperoleh kembali. Taksiran rugi pada jasa
segera diakui dalam laba rugi.

Sales of services (continued)

Rental income from investment property and
certain assets is recognized in profit or loss
on a straight-line basis over the term of the
lease.

iv. Beban

iv. Expenses
terjadinya

Imbalan kerja
i.

recognition

iii. Rental income

Penghasilan sewa dari properti investasi
dan aset tertentu diakui dalam laba rugi
dengan dasar garis lurus selama jangka
waktu sewa.

r.

expenses

When the outcome of a transaction involving
the rendering of services cannot be estimated
reliably, revenue is recognized only to the
extent of the expenses recognized that are
recoverable. An expected loss on a service is
recognized immediately in profit or loss.

iii. Penghasilan sewa

Beban diakui pada saat
berdasarkan konsep akrual.

and

ACCOUNTING

Expenses are recognized when incurred on
an accrual basis.
r.

Program imbalan pasti

Employee benefits
i.

Defined benefit plans

Liabilitas program pensiun imbalan pasti
yang diakui dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian adalah nilai kini kewajiban
imbalan pasti pada tanggal pelaporan
dikurangi nilai wajar aset program.
Perhitungan tersebut dilakukan oleh
aktuaris
independen
dengan
menggunakan metode projected unit credit.
Nilai kini kewajiban imbalan pasti
ditentukan
dengan
mendiskontokan
estimasi arus kas keluar di masa depan
menggunakan tingkat bunga obligasi
pemerintah dengan pertimbangan bahwa
pada saat ini tidak terdapat pasar aktif
untuk obligasi korporasi yang berkualitas
tinggi yang memiliki periode jatuh
temponya berdekatan dengan periode
liabilitas tersebut.

The liability recognized in the consolidated
statement of financial position in respect of
defined benefit pension plans is the present
value of the defined benefit obligation at the
reporting date less the fair value of plan
assets. The calculation is performed by an
independent actuary using the projected unit
credit method. The present value of the
defined benefit obligation is determined by
discounting the estimated future cash
outflows using government bond interest
rates considering currently there is no deep
market for high quality corporate bonds that
have terms to maturity approximating the
terms of the related liability.

Beban yang diakui di laba rugi termasuk
biaya jasa kini, beban/pendapatan bunga,
biaya jasa lalu dan keuntungan/kerugian
penyelesaian.

Expense charged to profit or loss includes
current
service
costs,
interest
expense/income, past-service cost and gains
and losses on settlements.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
r.

Program imbalan pasti (lanjutan)

ACCOUNTING

Employee benefits (continued)
i.

Defined benefit plans (continued)

Pengukuran kembali program imbalan
pasti
diakui
dalam
penghasilan
komprehensif lain. Pengukuran kembali
terdiri dari keuntungan dan kerugian
aktuaria, imbal hasil aset program (diluar
pendapatan
bunga
yang
sudah
diakumulasi dalam perhitungan bunga
neto/aset) dan setiap perubahan atas
dampak batas atas aset (diluar pendapatan
bunga yang sudah diakumulasi dalam
perhitungan bunga neto/aset).

Remeasurements of defined benefit plans
are recognized in other comprehensive
income.
Remeasurements
comprise
actuarial gains and losses, the return on plan
assets (excluding amounts included in net
interest on the net defined benefit
liability/asset) and any change in the effect of
the asset ceiling (excluding amounts included
in net interest on the net defined benefit
liability/asset).

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba
rugi, kecuali perubahan pada program
pensiun tergantung pada kondisi karyawan
memberikan jasanya selama periode
tertentu (periode vesting). Dalam hal ini,
biaya jasa lalu diamortisasi dengan
menggunakan
metode
garis
lurus
sepanjang periode vesting.

Past-service
costs
are
recognized
immediately in profit or loss, unless the
changes to the pension plan are conditional
on the employees remaining in service for a
specified period of time (the vesting period).
In this case, the past-service costs are
amortized on a straight-line basis over the
vesting period.

Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen
diakui ketika terdapat komitmen untuk
mengurangi jumlah karyawan yang
tercakup dalam suatu program secara
signifikan atau ketika terdapat perubahan
ketentuan dalam program imbalan pasti
yang menyebabkan bagian yang material
dari jasa masa depan, karyawan tidak lagi
memberikan imbalan atau memberikan
imbalan yang lebih rendah.

Gains and losses on curtailment are
recognized when there is a commitment to
make a material reduction in the number of
employees covered by a plan or when there
is an amendment of defined benefit plan
terms such as that a material element of
future services to be provided by current
employees will no longer qualify for benefits,
or will qualify only for reduced benefits.

Program
imbalan
pasti
yang
diselenggarakan oleh Grup meliputi
pensiun imbalan pasti dan kewajiban
imbalan pasti berdasarkan UndangUndang
(“UU”)
Ketenagakerjaan
No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama
(“KKB”), mana yang lebih tinggi.

The defined benefit plans provided by the
Group cover defined benefit pension and
defined benefit obligation under Labour Law
No. 13/2003 (“Labour Law”) or the Collective
Labour Agreement (the “CLA”), whichever is
higher.

Program iuran pasti

ii.

Program iuran pasti merupakan program
imbalan pasca kerja, dimana entitas
membayar iuran tetap kepada suatu entitas
terpisah dan tidak memiliki kewajiban
konstruktif
untuk
ataupun
hukum
membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban
untuk membayar iuran secara reguler
merupakan biaya imbalan kerja karyawan
untuk tahun dimana jasa diberikan oleh
karyawan.

Defined contribution plans
A defined contribution plan is a postemployment benefit plan under which the
entity pays fixed contributions into a separate
entity and will have no legal or constructive
obligation to pay further amounts. Obligations
for the regular contributions constitute
employee benefit costs for the year during
which services are rendered by employees.
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2.

Imbalan kerja (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
r.

iii. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

s.

Employee benefits (continued)
iii. Other long-term benefits

Karyawan Grup memiliki hak untuk
menerima penghargaan masa kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam bentuk kas
dalam jumlah tertentu atau barang, yang
disebut Ulang Tahun Dinas (“UTD”) atau
cuti berimbalan jangka panjang (“cuti
besar”) dalam bentuk jumlah hari cuti
berdasarkan
periode
jasa
yang
dipersyaratkan.

Employees of the Group are entitled to
receive long service awards, namely Ulang
Tahun Dinas (“UTD”) in the form of certain
cash awards or goods and long-service paid
leave (“LSL”) in the form of a certain number
of days of leave benefits based on the length
of service requirements.

Kewajiban terkait dengan UTD dihitung
oleh
aktuaris
independen
dengan
menggunakan metode projected unit credit
dan dibayarkan pada saat karyawan
mencapai UTD tertentu selama masa
kerjanya.

The obligation with respect to UTD is
calculated by an independent actuary using
the projected unit credit method, and paid at
the time the employees reach certain
anniversary dates during employment.

Cuti besar merupakan imbalan sejumlah
hari cuti tertentu, yang tergantung pada
persetujuan manajemen, diberikan kepada
karyawan
yang
telah
memenuhi
persyaratan jumlah tahun memberikan
jasa.

LSL is a certain number of days leave benefit,
subject to approval by management,
provided to employees who have met the
requisite number of years of service.

Biaya jasa lalu dan keuntungan atau
kerugian aktuarial yang timbul dari
penyesuaian akibat perbedaan antara
asumsi aktuarial dan kenyataan dan
perubahan
asumsi-asumsi
aktuarial
dibebankan secara langsung ke laba rugi.

Past service cost and actuarial gains or
losses arising from experience adjustments
and changes in actuarial assumptions are
charged immediately to profit or loss.

Mata uang
i.

s.

Mata uang fungsional dan penyajian

Currency
i.

Pos-pos
dalam
laporan
keuangan
konsolidasian dari setiap entitas dalam
Grup diukur dalam mata uang pada
lingkungan ekonomi utama dimana entitas
beroperasi (“mata uang fungsional”).
Laporan keuangan konsolidasian disajikan
dalam Rupiah, yang merupakan mata uang
fungsional dan penyajian Grup.
ii.

ACCOUNTING

Transaksi dan saldo dalam mata uang
asing
Transaksi dalam mata uang selain mata
uang Rupiah dijabarkan menjadi mata
uang Rupiah dengan menggunakan kurs
yang berlaku pada tanggal transaksi.
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Functional and presentation currency
Items included in the consolidated financial
statements of each of the Group’s entities are
measured using the currency of the primary
economic environment in which the entity
operates (the “functional currency”). The
consolidated financial statements are
presented in Rupiah, which is the Group’s
functional and presentation currency.

ii.

Transactions and balances in foreign
currencies
Transactions denominated in currencies
other than Rupiah are converted into Rupiah
at the rates prevailing as of the date of the
transaction.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
s.

2.

Mata uang (lanjutan)
ii.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
s.

Transaksi dan saldo dalam mata uang
asing (lanjutan)

Dolar AS (“$AS”)
Dolar Singapura (“$SG”)
Euro (“€”)

Transactions and balances in foreign
currencies (continued)
At the reporting date, monetary assets and
monetary liabilities denominated in foreign
currencies are translated into Rupiah using
the Bank of Indonesia middle rate prevailing
as of that date. The exchange rates of the
major foreign currencies used are as follows
(full amount):

31 Desember/
December 31,
2019

31 Desember/
December 31,
2018

13.901
10.321
15.589

14.481
10.603
16.560

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs,
yang sudah terealisasi maupun yang
belum, baik yang berasal dari transaksi
dalam mata uang asing maupun
penjabaran aset dan liabilitas moneter
dibebankan dalam laba rugi, kecuali jika
ditangguhkan
dalam
penghasilan
komprehensif lain sebagai lindung nilai
arus kas dan lindung nilai investasi neto
yang memenuhi syarat.
t.

Currency (continued)
ii.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas
moneter dalam mata uang asing dijabarkan
ke mata uang Rupiah dengan kurs tengah
Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal
tersebut. Kurs yang digunakan untuk mata
uang asing utama adalah sebagai berikut
(nilai penuh):

Perpajakan

ACCOUNTING

US Dollar (“US$”)
Singapore Dollar (“SG$”)
Euro (“€”)

Realized or unrealized foreign exchange
gains or losses arising from transactions in
foreign currency and from the translation of
foreign currency monetary assets and
liabilities are recognized in profit or loss,
except
when
deferred
in
other
comprehensive income as qualifying cash
flow hedges and qualifying net investment
hedges.
t.

Taxation

Pajak final

Final tax

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur
beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak
yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan
atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan
walaupun atas transaksi tersebut pelaku
transaksi mengalami kerugian.

Tax regulation in Indonesia determined that
certain income is subject to final tax. Final tax
applied to the gross value of transactions is
applied even when the parties carrying the
transaction are recognizing losses.

Grup menyajikan beban pajak final atas
pendapatan dari jasa penyewaan ruangan
kantor dan tongkang serta penjualan bahan
bakar sebagai pos tersendiri, sementara beban
pajak final atas penghasilan bunga disajikan
sebagai bagian dari “lain-lain - neto” dalam laba
rugi.

The Group presents final tax expense on
revenues arising from rental of office space and
barges and sales of fuel as a separate line item,
while final tax expense on interest income is
presented as part of “others - net” in profit or loss.

Pajak kini

Current tax

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode
berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan
dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada
otoritas perpajakan.

Current tax assets and liabilities for the current
period are measured at the amount expected to
be recovered from or paid to the taxation
authority.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
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t.

2.

Perpajakan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
t.

ACCOUNTING

Taxation (continued)

Pajak kini (lanjutan)

Current tax (continued)

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan
estimasi penghasilan kena pajak periode
berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak
yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the
estimated taxable income for the period computed
using the prevailing tax rates.

Kekurangan pembayaran pajak penghasilan
dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini
dalam laba rugi. Grup juga menyajikan
bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari
beban pajak kini.

Underpayment of income tax are presented as
part of current tax expense in profit or loss. The
Group also presented interest/penalty, if any, as
part of current tax expense.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui
pada saat surat ketetapan pajak diterima atau,
jika diajukan keberatan, pada saat keputusan
atas keberatan ditetapkan.

Amendments to tax obligations are recorded
when a tax assessment letter is received or, if
appealed against, when the result of the appeal is
determined.

Pajak tangguhan

Deferred tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui
menggunakan
metode
liabilitas
atas
konsekuensi pajak pada masa mendatang yang
timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan
liabilitas
menurut
laporan
keuangan
konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak
aset dan liabilitas pada setiap tanggal
pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui
untuk semua perbedaan temporer kena pajak
dan aset pajak tangguhan diakui untuk semua
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar
kemungkinan perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut
dapat
dimanfaatkan
untuk
mengurangi
penghasilan kena pajak pada masa depan.

Deferred tax assets and liabilities are recognized
using the liability method for the future tax
consequences attributable to differences between
the carrying amounts of existing assets and
liabilities in the consolidated financial statements
and their respective tax bases at each reporting
date. Deferred tax liabilities are recognized for all
taxable temporary differences and deferred tax
assets are recognized for all deductible temporary
differences and accumulated fiscal losses to the
extent that it is probable that taxable income will
be available in future years against which the
deductible
temporary
differences
and
accumulated fiscal losses can be utilized.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah
ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan
diturunkan apabila penghasilan kena pajak
mungkin
tidak
memadai
untuk
mengkompensasi sebagian atau semua
manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada
akhir setiap periode pelaporan, Grup menilai
kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui.
Grup mengakui aset pajak tangguhan yang
sebelumnya tidak diakui apabila besar
kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak
pada masa depan akan tersedia untuk
pemulihannya.

The carrying amount of a deferred tax asset is
reviewed at the end of each reporting period and
reduced to the extent that it is no longer probable
that sufficient taxable income will be available to
allow the benefit of part or all of that deferred tax
asset to be utilized. At the end of each reporting
period, the Group reassesses unrecognized
deferred tax assets. The Group recognizes a
previously unrecognized deferred tax assets to
the extent that it has become probable that future
taxable income will allow the deferred tax assets
to be recovered.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
t.

ACCOUNTING

Taxation (continued)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Deferred tax (continued)

Pajak
tangguhan
dihitung
dengan
menggunakan tarif pajak yang berlaku atau
secara substansial telah berlaku pada tanggal
pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan
liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh
perubahan tarif pajak dibebankan pada laba
rugi periode berjalan, kecuali untuk transaksitransaksi yang sebelumnya telah langsung
dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax is calculated at the tax rates that
have been enacted or substantively enacted at
the reporting date. Changes in the carrying
amount of deferred tax assets and liabilities due
to a change in tax rates are charged to current
period profit or loss, except to the extent that they
relate to items previously charged or credited to
equity.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan
secara saling hapus dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian, kecuali aset dan
liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang
berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan
liabilitas pajak kini.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the
consolidated statement of financial position,
except if they are for different legal entities,
consistent with the presentation of current tax
assets and liabilities.

Segmen operasi

u.

Operating segments

Segmen operasi adalah suatu komponen dari
Grup yang melaksanakan aktivitas bisnis
dimana komponen tersebut memperoleh
pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk
pendapatan yang diperoleh dan beban yang
timbul dari transaksi dengan komponen lain
dalam Grup yang sama.

An operating segment is a component of the
Group that engages in business activities from
which it may earn revenues and incur expenses,
including revenues and expenses that relate to
transactions with other components within the
Group.

Hasil operasi dari segmen operasi tersebut,
dimana tersedia informasi keuangan terpisah
untuk segmen tersebut, dikaji ulang secara
reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional
(“PKO”) untuk mengambil keputusan mengenai
pengalokasian sumber daya dan untuk menilai
kinerja segmen operasi. PKO Grup adalah
Direksi.

The operating results of the operating segments,
for which discrete financial information is
available, are reviewed regularly by the Chief
Operating Decision Maker (“CODM”) to make
decisions about resource allocation and to assess
performance. The Group’s CODM are the
Directors.

Kinerja segmen yang dilaporkan kepada Direksi
meliputi unsur-unsur yang dapat diatribusikan
secara langsung kepada segmen operasi
tersebut serta yang dapat dialokasikan secara
andal.

Segment results that are reported to the Directors
include items directly attributable to a segment as
well as those that can be allocated on a
reasonable basis.

Pelaporan segmen primer atas informasi
keuangan disajikan berdasarkan bisnis utama
dari setiap segmen yang dilaporkan. Pelaporan
segmen sekunder ditentukan berdasarkan
kelompok pelanggan.

The primary segment reporting of financial
information is presented based on the core
business of each of the reporting segments. The
secondary segment reporting is defined based on
customer grouping.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
v.

2.

Laba per saham

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
v.

Laba per saham dihitung dengan membagi laba
periode berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk dengan jumlah
rata-rata tertimbang saham yang beredar
sepanjang tahun berjalan.
w. Biaya emisi saham

w. Shares issuance cost

Penerapan standar akuntansi baru

Costs directly attributable to the issuance of new
shares are shown in “additional paid-in-capital”
account as a deduction, net of tax, from the
proceeds.
x.

Efektif tanggal 1 Januari 2019, Grup
menerapkan beberapa standar akuntansi baru
yang relevan terhadap Grup berikut ini:
-

Earnings per share
Earnings per share are calculated by dividing the
profit for the period attributable to owners of the
parent by the weighted average number of shares
outstanding during the year.

Biaya langsung yang berkaitan dengan
penerbitan saham baru disajikan dalam akun
“tambahan modal disetor” sebagai pengurang,
setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang
diterima.
x.

ACCOUNTING

Amandemen PSAK 24 (2018) - Imbalan
Kerja tentang Amendemen, kurtailmen,
atau Penyelesaian Program, berlaku
efektif 1 Januari 2019.
Amendemen ini memberikan panduan
yang lebih jelas bagi entitas dalam
mengakui biaya jasa lalu, keuntungan
dan kerugian penyelesaian, biaya jasa
kini dan bunga neto setelah adanya
amendemen,
kurtailmen,
atau
penyelesaian
program
karena
menggunakan asumsi aktuarial terbaru
(sebelumnya
menggunakan
asumsi
akturial pada awal periode pelaporan
tahunan). Selain itu, Amendemen
PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana
persyaratan
akuntansi
untuk
amendemen,
kurtailmen,
atau
penyelesaian
program
dapat
mempengaruhi persyaratan batas atas
aset yang terlihat dari pengurangan
surplus yang menyebabkan dampak
batas atas aset berubah.
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Adoption of new accounting standards
Effective January 1, 2019, the Group adopted
several new accounting standards which are
relevant to the Group as follows:
-

Amendments to PSAK 24 (2018) Employee Benefits on the Plan Amendment,
Curtailment
or
Settlement,
effective
January 1, 2019.
This amendments provides clearer guidance
for entities in recognizing past service costs,
settlement gains and losses, current service
costs and net interest after plan amendment,
curtailment or settlement because they use
the new actuarial assumptions (previously
using actuary assumptions at the beginning
of the period of annual report). In addition,
Amendment to PSAK 24 also clarifies how
the accounting requirements for plan
amendment, curtailment or settlement can
affect the upper limit of asset requirements
which can be seen from the reduction in
surplus which causes the impact of the
asset's upper limit to change.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
x.

Penyesuaian 2018 PSAK 22 - Kombinasi
Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2019.

Adoption of
(continued)
-

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa
ketika salah satu pihak dalam suatu
pengaturan
bersama,
memperoleh
pengendalian
atas
bisnis
yang
merupakan suatu operasi bersama
(sebagaimana
didefinisikan
dalam
PSAK 66), dan memiliki hak atas aset dan
kewajiban atas liabilitas terkait dengan
operasi
bersama
tersebut
sesaat
sebelum tanggal akuisisi, transaksi
tersebut adalah kombinasi bisnis yang
dilakukan secara bertahap.
-

Penyesuaian 2018 PSAK 26 - Biaya
Pinjaman, berlaku efektif 1 Januari 2019.

Penyesuaian
2018
Pajak Penghasilan,
1 Januari 2019.

PSAK
berlaku

accounting

standards

2018 Improvement to PSAK 22 - Business
Combinations, effective January 1, 2019.
This improvement clarifies that when one
party in a joint arrangement, obtains control
over a business which is a joint operation (as
defined in PSAK 66), and has rights to
assets and liabilities related to the joint
operation shortly before date of acquisition,
the transaction is a business combination
that is achieved in stages.

-

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa
tarif kapitalisasi biaya pinjaman adalah
rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas
semua saldo pinjaman selama periode
namun entitas mengecualikan dari
perhitungan tersebut biaya pinjaman atas
pinjaman yang didapatkan secara spesifik
untuk memperoleh aset kualifikasian
sampai secara substansial seluruh
aktivitas
yang
diperlukan
untuk
mempersiapkan
aset
agar
dapat
digunakan sesuai dengan intensinya atau
dijual telah selesai.
-

new

ACCOUNTING

2018 Improvement to PSAK 26 - Borrowing
Costs, effective January 1, 2019.
This improvement clarifies that the
capitalization rate of borrowing costs is the
weighted average of borrowing costs on all
loan balances over the period but the entity
excludes from the calculation the borrowing
costs of loans obtained specifically to obtain
qualifying assets up to substantially all
activities needed to prepare the assets so
that can be used according to the intention
or sold has done.

46
efektif

-

Penyesuaian ini menegaskan mengenai
konsekuensi pajak penghasilan atas
dividen timbul ketika entitas mengakui
liabilitas untuk membayar dividen.
Konsekuensi pajak penghasilan tersebut
lebih terkait secara langsung dengan
transaksi atau peristiwa masa lalu yang
menghasilkan
laba
yang
dapat
didistribusikan daripada dengan distribusi
kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas
mengakui
konsekuensi
pajak
penghasilan tersebut dalam laba rugi,
penghasilan komprehensif lain atau
ekuitas sesuai dengan pengakuan awal
entitas atas transaksi atau peristiwa masa
lalu tersebut.

2018 Improvement to PSAK 46 - Income
Taxes, effective January 1, 2019.
This
improvement
affirming
the
consequences of income tax on dividends
arises when an entity recognizes liabilities to
pay dividends. The consequences of the
income tax are more directly related to past
transactions or events that generate profits
that can be distributed rather than
distribution to the owner. Therefore, the
entity recognizes the consequences of the
income tax in profit or loss, other
comprehensive income or equity in
accordance with the entity's initial
recognition of the past transaction or event.
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y.

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
x.

Penyesuaian
2018
PSAK
66
Pengaturan Bersama, berlaku efektif
1 Januari 2019.

Adoption of
(continued)
-

new

ACCOUNTING

accounting

standards

2018 Improvement to PSAK 66 - Joint
Arrangements, effective January 1, 2019.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa
pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi
tidak memiliki pengendalian bersama
atas, suatu operasi bersama dapat
memperoleh pengendalian bersama atas
operasi bersama dalam hal aktivitas
operasi bersama merupakan suatu bisnis
didefinisikan
dalam
(sebagaimana
PSAK 22: Kombinasi Bisnis). Dalam
kasus demikian, kepentingan yang
dimiliki sebelumnya dalam operasi
bersama tidak diukur kembali.

This improvement clarifies that the parties
participating in, but not having joint control
over, a joint operation can obtain joint
control over joint operations in the case that
joint operating activities are a business (as
defined
in
PSAK
22:
Business
Combinations). In such cases, the interests
held previously in joint operations are not
measured again.

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang
besar terhadap pelaporan keuangan dan
pengungkapan dalam laporan keuangan
konsolidasian.

The adoption has no significant impact on the
financial reporting and disclosures in the
consolidated financial statements.

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

PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang
diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif
1 Januari 2020.
PSAK ini mengatur klasifikasi dan
pengukuran
instrumen
keuangan
berdasarkan karakteristik dari arus kas
kontraktual dan model bisnis entitas;
metode kerugian kredit ekspektasian
untuk penurunan nilai yang menghasilkan
informasi yang lebih tepat waktu, relevan
dan dimengerti oleh pemakai laporan
keuangan; akuntansi untuk lindung nilai
yang merefleksikan manajemen risiko
entitas
lebih
baik
dengan
memperkenalkan persyaratan yang lebih
umum
berdasarkan
pertimbangan
manajemen.
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y.

Accounting standards issued but not yet
effective
The standards and interpretations that are issued
by the Indonesian Financial Accounting
Standards Board (DSAK), but not yet effective for
current financial statements are disclosed below.
The Group intends to adopt these standards, if
applicable, when they become effective.
-

PSAK 71: Financial Instruments, adopted
from IFRS 9, effective January 1, 2020.
This PSAK provides for classification and
measurement of financial instruments based
on the characteristics of contractual cash
flows and business model of the entity;
expected credit loss impairment model that
resulting information more timely, relevant
and understandable to users of financial
statements; accounting for hedging that
reflect the entity's risk management better
by introducing a more general requirements
based on management's judgment.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
y.

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

Adoption of
(continued)
-

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

accounting

standards

PSAK 72: Revenue from Contracts with
Customers, adopted from IFRS 15, effective
January 1, 2020.
This PSAK is a single standard that a joint
project
between
the
International
Accounting Standards Board (IASB) and the
Financial Accounting Standards Board
(FASB), provides revenue recognition from
contracts with customers, and the entity is
expected to analyze before recognizing the
revenue.

PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS
16, berlaku efektif 1 Januari 2020.

-

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

new

ACCOUNTING

PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16,
effective January 1, 2020.
This PSAK establishes the principles of
recognition, measurement, presentation,
and disclosure of the lease by introducing a
single accounting model, with the
requirement to recognize the right-of-use
assets and liability of the lease; there are 2
optional exclusions in the recognition of the
lease assets and liabilities: (i) short-term
lease and (ii) lease with low-value
underlying assets.

Amandemen PSAK 15 - Investasi pada
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama:
Kepentingan Jangka Panjang pada
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama,
berlaku efektif 1 Januari 2020.

-

Amendemen ini mengatur bahwa entitas
juga menerapkan PSAK 71 atas
instrumen keuangan pada entitas
asosiasi atau ventura bersama dimana
metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini
termasuk kepentingan jangka panjang
yang secara substansi membentuk
bagian investasi neto entitas pada entitas
asosiasi atau ventura bersama.

Amendments to PSAK 15 - Investments in
Joint Associates and Joint Ventures: Longterm Interests in Associates and Joint
Ventures, effective January 1, 2020.
These amendments provides that the entity
also applies PSAK 71 on the financial
instruments to associates or joint ventures
where the equity method is not applied. This
includes
long-term
interests
that
substantively form the entity's net
investment in an associates or joint
ventures.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
y.

Amandemen PSAK 71 - Instrumen
Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan
dengan Kompensasi Negatif, berlaku
efektif 1 Januari 2020.

Adoption of
(continued)
-

new

ACCOUNTING

accounting

standards

Amendments to PSAK 71 - Financial
Instruments: Prepayment Features with
Negative
Compensation,
effective
January 1, 2020.

Amendemen ini mengatur bahwa aset
keuangan dengan fitur percepatan
pelunasan yang dapat menghasilkan
kompensasi negatif memenuhi kualifikasi
sebagai arus kas kontraktual yang
berasal semata dari pembayaran pokok
dan bunga dari jumlah pokok terutang.

This amendments provides that a financial
asset with prepayment features that may
result in negative compensation qualifies as
a contractual cash flow derived solely from
the principal and interest of the principal
amount owed.

Grup sedang mengevaluasi dampak dari
standar akuntansi tersebut dan belum
menentukan dampaknya terhadap laporan
keuangan konsolidasian Perusahaan.

The Group is presently evaluating and has not yet
determined the effects of these accounting
standards
on
its
consolidated
financial
statements.

PERTIMBANGAN, ESTIMASI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN

DAN

ASUMSI

3.

SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat
estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlahjumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban,
aset dan liabilitas, dan pengungkapan liabilitas
kontinjensi pada tanggal pelaporan. Ketidakpastian
mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat
mengakibatkan penyesuaian nilai tercatat aset dan
liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of consolidated financial statements,
in conformity with Indonesian Financial Accounting
Standards, requires management to make judgments
of estimations and assumptions that affect the
amounts reported on income, expenses, assets and
liabilities and disclosures of contigent liabilities at the
reporting date. The estimation uncertainty may cause
adjustment to the carrying amounts of assets and
liabilities within the next reporting period.

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

Management believes that the following represent a
summary of the significant judgements, estimates and
assumptions made that affected certain reported
amounts and disclosures in the consolidated financial
statements.

a.

a.

Pertimbangan
Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh
manajemen dalam proses penerapan kebijakan
akuntansi Grup yang memiliki dampak yang
paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang
diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:
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Judgements
The following judgements, made by management
in the process of applying the Group’s accounting
policies, have the most significant effects on the
amounts recognized in the consolidated financial
statements:

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
3.

PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
a.

b.

ASUMSI

Pertimbangan (lanjutan)

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3.

SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
a.

Judgements (continued)

Penentuan mata uang fungsional

Determination of functional currency

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas
anaknya adalah mata uang dari lingkungan
ekonomi utama dimana setiap entitas
beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata
uang
yang
terutama
mempengaruhi
pendapatan dan beban dari jasa yang
diberikan.

The functional currency of the Company and its
subsidiaries is the currency of the primary
economic environment in which each entity
operates. It is the currency that mainly influences
the revenue and cost of rendering services.

Klasifikasi
keuangan

liabilitas

Classification of financial assets and financial
liabilities

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan
liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan
liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan
apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55
(Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset
keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai
dengan kebijakan akuntansi Grup seperti
diungkapkan pada Catatan 2g.

The Group determines the classification of certain
assets and liabilities as financial assets and
financial liabilities by judging if they meet the
definition set forth in PSAK No. 55 (Revised
2014). Accordingly, the financial assets and
financial liabilities are accounted for in
accordance with the Group’s accounting policies
disclosed in Note 2g.

Tagihan restitusi pajak dan keberatan atas hasil
pemeriksaan pajak

Claims for tax refund and tax assessments under
appeal

Berdasarkan peraturan perpajakan yang
berlaku
saat
ini,
manajemen
mempertimbangkan apakah jumlah tagihan
restitusi pajak yang dicatat dalam akun pajak
dibayar di muka dapat dipulihkan dan direstitusi
oleh Kantor Pajak.

Based on tax regulations currently enacted, the
management judges if the amounts of claims for
tax refund recorded under prepaid taxes account
are recoverable from and refundable by the Tax
Office.

aset

keuangan

dan

Estimasi dan asumsi

b.

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

Estimates and assumptions
The key assumptions concerning the future and
other key sources of estimation uncertainty at the
reporting date that have a significant risk of
causing a material adjustment to the carrying
amounts of assets and liabilities within the next
reporting period are disclosed below. The Group
based its assumptions and estimates on
parameters available when the consolidated
financial statements were prepared. Existing
circumstances and assumptions about future
developments may change due to market
changes on circumstances arising beyond the
control of the Group. Such changes are reflected
in the assumptions when they occur.
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ASUMSI

3.

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
b.

Estimates and assumptions (continued)

Penurunan nilai aset keuangan

Impairment of financial assets

Penyisihan dibentuk berdasarkan pengalaman
penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya
yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas,
antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas
atau kesulitan keuangan yang signifikan yang
dialami oleh debitur atau penundaan
pembayaran yang signifikan.

The level of allowance is based on past collection
experience and other factors that may affect
collectability such as the probability of insolvency
or significant financial difficulties of the debtor or
significant delay in payments.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai,
maka saat dan besaran total yang dapat ditagih
diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian
masa lalu. Penyisihan penurunan nilai dibentuk
atas akun-akun yang diidentifikasi secara
spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun
pinjaman
dan
piutang
dihapusbukukan
berdasarkan keputusan manajemen bahwa
aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau
direalisasi meskipun segala cara dan tindakan
telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas
piutang, yang bertujuan untuk mengindentifikasi
total penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan
secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena
itu, saat dan besaran total penyisihan
penurunan nilai yang tercatat pada setiap tahun
dapat berbeda tergantung pada pertimbangan
dan estimasi yang digunakan.

If there is objective evidence of impairment, timing
and collectible amounts are estimated based on
historical loss data. Allowance for impairment is
provided on accounts specifically identified as
impaired. Loans and receivables written-off are
based on management’s decisions that the
financial assets are uncollectible or cannot be
realized regardless of actions taken. Evaluation of
receivables to determine the total allowance to be
provided is performed periodically during the year.
Therefore, the timing and amount of allowance for
impairment recorded in each year might differ
based on the judgements and estimates that have
been used.

Penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual atau nilai pakai mengharuskan
manajemen untuk membuat estimasi dan
asumsi mengenai pendapatan, biaya operasi,
dan pengeluaran modal di masa depan.
Estimasi dan asumsi ini mengandung risiko dan
ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan
perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini,
yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat
dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu,
sebagian atau seluruh jumlah tercatat aset
mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih
lanjut atau terjadi pengurangan penyisihan
penurunan nilai.

The determination of fair value less costs to sell or
value in use requires management to make
estimates and assumptions about expected
revenue, operating costs and future capital
expenditure. These estimates and assumptions
are subject to risk and uncertainty; hence there is
a possibility that changes in circumstances will
alter these projections, which may have an impact
on the recoverable amount of the assets. In such
circumstances, some or all of the carrying amount
of the assets may be further impaired, or the
allowance for impairment may be reduced.
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3.

SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
b.

Estimates and assumptions (continued)

Penyusutan, estimasi nilai sisa dan masa
manfaat aset tetap dan properti investasi

Depreciation, estimate of residual values and
useful lives of fixed assets and investment
properties

Masa manfaat aset tetap dan properti investasi
Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset
tersebut
diperkirakan dapat
digunakan.
Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian
kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama,
evaluasi teknis internal dan pengalaman
terhadap aset sejenis. Taksiran masa manfaat
setiap aset ditelaah secara berkala dan
diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan
sebelumnya
yang
disebabkan
karena
pemakaian, usang secara teknis atau komersial
serta keterbatasan hak atau pembatasan
lainnya terhadap penggunaan aset.

The useful lifes of the Group’s fixed assets and
investment properties are estimated based on the
period over which the assets are expected to be
available for use. Such estimation is based on a
collective assessment of similar businesses,
internal technical evaluations and experience with
similar assets. The estimated useful life of each
asset is reviewed periodically and updated if
expectations differ from previous estimates due to
physical wear and tear, technical or commercial
obsolescence and legal or other limits on the use
of the asset.

Hasil operasi di masa mendatang mungkin
dapat terpengaruh secara signifikan oleh
perubahan dalam waktu dan biaya yang terjadi
karena perubahan yang disebabkan oleh faktorfaktor yang disebutkan di atas. Penurunan
taksiran masa manfaat ekonomis setiap aset
tetap dan properti investasi akan menyebabkan
kenaikan beban penyusutan dan penurunan
nilai tercatat aset tetap dan properti investasi.

It is possible, however, that future results of
operations could be materially affected by
changes in the amounts and timing of recorded
expenses brought about by changes in the factors
mentioned above. A reduction in the estimated
useful life of any item of fixed assets and
investment properties would increase the
recorded depreciation and decrease the carrying
values of fixed assets and investment properties.

Beban akrual untuk bonus

Accrued expense for bonuses

Beban akrual untuk bonus merupakan biaya
untuk manfaat karyawan yang terdiri dari purna
jabatan, bonus kinerja dan insentif karyawan.
Biaya yang masih harus dibayar tersebut
didasarkan pada metode perhitungan yang
disetujui manajemen dimana tergantung
pengukuran
kinerja
keuangan
maupun
nonkeuangan. Manajemen mengestimasikan
jumlah yang harus diakui berdasarkan pada
informasi pendukung yang ada pada tanggal
pelaporan. Jumlahnya dapat berubah apabila
pengukuran
kinerja
keuangan
dan
nonkeuangan difinalisasi.

Accrued expense for bonuses represents
expenses from payment of employee benefits
which consist of post-employee bonuses,
performance bonuses and employee incentives.
The accrual is based on a formula that was
agreed by management and which depends on
financial
and
non-financial
performance
measurements. Management estimates the
amount based on the existing supporting
information at the reporting date. The amount may
change after if the actual financial and nonfinancial measurements of performance are
finalized.
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ASUMSI

3.
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SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
b.

Estimates and assumptions (continued)

Imbalan kerja

Employee benefits

Penentuan liabilitas imbalan kerja Grup
bergantung pada pemilihan asumsi yang
digunakan oleh aktuaris independen dalam
menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi
tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto,
tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, usia
pensiun dan tingkat pengunduran diri. Hasil
aktual yang berbeda dari asumsi yang
ditetapkan Grup diakui dalam penghasilan
komprehensif
lain.
Sementara
Grup
berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah
wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada
hasil aktual atau perubahan signifikan dalam
asumsi
yang
ditetapkan
Grup
dapat
mempengaruhi secara material liabilitas
imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto
yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain.

The determination of the Group’s employee
benefits liability is dependent on its selection of
certain assumptions used by the independent
actuaries in calculating such amounts. Those
assumptions include among others, discount
rates, salary increase rate, mortality rate,
retirement age and resignation rate. Actual results
that differ from the Group’s assumptions are
recognized in other comprehensive income. While
the Group believes that its assumptions are
reasonable
and
appropriate,
significant
differences in the Group actual results or
significant changes in the Group’s assumptions
may materially affect its estimated liabilities for
employee benefits and net employee benefits
expense recognized in profit or loss and other
comprehensive income.

Beban pajak kini

Current tax expense

Grup mengakui beban pajak kini berdasarkan
estimasi penghasilan kena pajak periode
berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak
yang berlaku.

The Group recognizes current tax expense based
on the estimated taxable income for the period
computed using the prevailing tax rates.

Aset pajak tangguhan

Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar
kemungkinan perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut
dapat
dimanfaatkan
untuk
mengurangi
penghasilan kena pajak pada masa depan.
Estimasi
signifikan
oleh
manajemen
disyaratkan dalam menentukan total aset pajak
tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat
penggunaan dan tingkat penghasilan kena
pajak serta strategi perencanaan pajak masa
depan.

Deferred tax assets are recognized for all
deductible
temporary
differences
and
accumulated fiscal losses to the extent that it is
probable that taxable income will be available in
future years against which the deductible
temporary differences and accumulated fiscal
losses can be utilized. Significant management
estimates are required to determine the amount of
deferred tax assets that can be recognized, based
upon the likely timing and the level of the future
taxable income together with future tax planning
strategies.

46
290

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
4.

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

KAS DAN SETARA KAS

4.

Kas dan setara kas terdiri dari:

CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents consist of:

31 Desember/December 31
2019
Kas

2018

2.256

Bank
Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 31a)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Syariah Mandiri
Pihak ketiga
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Lain-lain (masing-masing
di bawah Rp1.000)
Subtotal

2.940

253.024

217.166

160.833

108.419

92.095
2.468
1.677
620

23.457
191
1.055
591

510.717

350.879

32.781
1.802
1.224
14

83.705
2.838
14.215
18.175

2.547

4.222

38.368

123.155

549.085

474.034

Dolar AS
Pihak berelasi (Catatan 31a)
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga Tbk
Pihak ketiga
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
Lain-lain (masing-masing
di bawah Rp2.000)

Cash on hand
Cash in banks
Rupiah
Related parties (Note 31a)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Syariah Mandiri
Third parties
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Others (each below
Rp1,000)
Sub-total
US Dollar
Related parties (Note 31a)

193.909
15.775

61.944
47.300

4.062

2.064

1.717

1.785

215.463

113.093

25.188
3.622
3.451
3.069
2.886
2.702
2.024
2.021

54.989
3.773
5.126
5.881
2.996
2.504
2.790

1.859

4.131

46.822

82.190

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga Tbk
Third parties
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
Others (each below
Rp2,000)

Subtotal

262.285

195.283

Sub-total

Total bank

811.370

669.317

Total cash in banks
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KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4.

Kas dan setara kas terdiri dari: (lanjutan)

CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
Cash and cash equivalents consist of: (continued)

31 Desember/December 31
2019
Call deposit dan deposito berjangka
Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 31a)
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri

2018

17.496
10.000

14.000
10.000

9.000
-

12.000
200

36.496

36.200

Pihak ketiga
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia
PT Bank KEB Hana Indonesia

3.000
3.000
-

3.000
6.000
2.000

6.000

11.000

Total call deposit dan deposito berjangka

42.496

47.200

Total call deposits and time deposits

856.122

719.457

Total

Total

Tingkat suku bunga tahunan call deposit dan
deposito berjangka sebesar 4,80% - 7,02% dan
5,30% - 8,50% masing-masing untuk tahun 2019
dan 2018.
5.

Call deposits and time deposits
Rupiah
Related parties (Note 31a)
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri

PIUTANG USAHA

Third parties
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia
PT Bank KEB Hana Indonesia

Annual interest rates on call deposits and time
deposits are 4.80% - 7.02% and 5.30% - 8.50% for
2019 and 2018, respectively.

5.

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan
adalah sebagai berikut:

TRADE RECEIVABLES
The details of trade receivables based on customers
are as follows:

31 Desember/December 31
2019

2018

486.990
1.360.945

264.431
1.031.280

Penyisihan penurunan nilai

1.847.935
(12.270)

1.295.711
(9.875)

Piutang usaha pihak berelasi - neto

1.835.665

1.285.836

252.015
150.940

303.032
125.156

402.955
(148.662)

428.188
(142.181)

254.293

286.007

Pihak berelasi (Catatan 31b)
Difakturkan
Belum difakturkan

Pihak ketiga
Difakturkan
Belum difakturkan
Penyisihan penurunan nilai
Piutang usaha pihak ketiga - neto
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Related parties (Note 31b)
Billed
Unbilled
Allowance for impairment
Trade receivables related parties - net
Third parties
Billed
Unbilled
Allowance for impairment
Trade receivables third parties - net
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PIUTANG USAHA (lanjutan)

5.

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang
adalah sebagai berikut:

TRADE RECEIVABLES (continued)
The details of trade receivables based on currencies
are as follows:

31 Desember/December 31
2019

2018

Rupiah
Dolar AS
Dolar Singapura

1.566.974
683.655
261

1.153.629
570.002
268

Total
Penyisihan penurunan nilai

2.250.890
(160.932)

1.723.899
(152.056)

Neto

2.089.958

1.571.843

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang
usaha.

Rupiah
US Dollar
Singapore Dollar
Total
Allowance for impairment
Net

The following table presents the aging analysis of trade
receivables.

31 Desember/December 31
2019
Belum jatuh tempo

2018

______

1.522.730

1.168.704

Not yet overdue

517.874
7.986
27.293
175.007

295.428
29.683
41.173
188.911

Overdue
1-30 days
31-60 days
61-150 days
Over 150 days

Total
Penyisihan penurunan nilai

2.250.890
(160.932)

1.723.899
(152.056)

Neto

2.089.958

1.571.843

Lewat jatuh tempo
1-30 hari
31-60 hari
61-150 hari
Lebih dari 150 hari

Total
Allowance for impairment
Net

Piutang individual yang diturunkan nilainya
disebabkan
karena
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kolektibilitas,
antara
lain
kemungkinan kesulitan likuiditas atau keuangan
yang dialami oleh debitur atau penundaan
pembayaran yang signifikan.

The individually-impaired receivables are mainly due
to factors that may affect collectability, such as
probability of insolvency or significant financial
difficulties of the debtor or significant delay in
payments.

Mutasi penyisihan penurunan nilai untuk tahun 2019
dan 2018 adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment in
2019 and 2018 are as follows:

31 Desember/December 31
2019

2018

Saldo awal
Penyisihan
Selisih kurs

152.056
12.324
(3.448)

138.552
7.113
6.391

Beginning balances
Allowance
Foreign exchange differences

Saldo akhir

160.932

152.056

Ending balances

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan
penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan
kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang
usaha (Catatan 36c).

Management believes that the allowance for
impairment is adequate to cover possible losses that
may arise from the uncollectability of trade receivables
(Note 36c).

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat
piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan.

As of December 31, 2019, there is no trade
receivables used as collateral.
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ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

6.

Aset keuangan lancar lainnya terdiri dari:

OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS
Other current financial assets consist of:

31 Desember/December 31
2019

2018

Pihak ketiga :
Piutang lain-lain

17.711

16.713

Third parties:
Other receivables

Pihak berelasi (Catatan 31c):
Piutang lain-lain
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar
Bank yang dibatasi penggunaannya

30.496
-

3.447
13.527
876

Related parties (Note 31c):
Other receivables
Finance lease receivable - current portion
Restricted cash in bank

30.496

17.850

48.207
(13.083)

34.563
(13.473)

35.124

21.090

Total
Penyisihan penurunan nilai
Neto

Total
Allowance for impairment
Net

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, piutang
lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi terutama
merupakan klaim asuransi aset tetap.

On December 31 2019 and 2018, other receivables
from third parties and related parties mainly from
insurance claim for fixed assets.

Mutasi penyisihan penurunan nilai untuk tahun 2019
dan 2018 adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment in
2019 and 2018 are as follows:

31 Desember/December 31
2019

7.

2018

Saldo awal
Selisih kurs

13.473
(390)

12.784
689

Beginning balances
Foreign exchange differences

Saldo akhir

13.083

13.473

Ending balances

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan
penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan
kerugian yang timbul dari tidak terpulihkannya aset
keuangan lancar lainnya.

Management believes that the allowance for
impairment is adequate to cover possible losses that
may arise from the unrecoverability of other current
financial assets.

Penghasilan bunga dari sewa pembiayaan untuk
tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar
Rp17.765 dan Rp4.899.

Interest income from finance leases in 2019 and 2018
amounted to Rp17,765 and Rp4,899, respectively.

PERSEDIAAN

7.

Persediaan terdiri dari:

INVENTORIES
Inventories consist of:

31 Desember/December 31
2019

2018

Barang kebutuhan proyek
Barang dagangan
Barang dalam proses
Barang jadi
Bahan baku

139.559
46.474
27.296
6.708
15

121.596
41.833
12.488
11.355
56

Total
Penyisihan persediaan usang

220.052
(6.754)

187.328
(20.263)

Neto

213.298

167.065

50
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Project materials
Merchandise inventories
Work in progress
Finished goods
Raw materials
Total
Allowance for inventory obsolescence
Net
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PERSEDIAAN (lanjutan)

7.

Mutasi penyisihan persediaan using untuk tahun
2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

INVENTORIES (continued)
The movements in the allowance for inventory
obsolescence in 2019 and 2018 are as follows:

31 Desember/December 31
2019
Saldo awal
Provisi tahun berjalan
Pemulihan tahun berjalan
Penjualan tahun berjalan
Saldo akhir

2018

20.263
1.000
(1.501)
(13.008)

29.206
(8.943)
-

6.754

20.263

Beginning balances
Provision during the year
Recoveries during the year
Sales during the year
Ending balances

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan
persediaan
usang
cukup
untuk
menutup
kemungkinan kerugian yang timbul dari penurunan
nilai realisasi neto persediaan.

Management believes that the allowance for inventory
obsolescence is adequate to cover possible losses
that may arise from a decline in the realizable value of
inventories.

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan
termasuk dalam “beban pokok pendapatan” untuk
tahun
yang
berakhir
pada
tanggal
31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing
sebesar
Rp1.864.544
dan
Rp1.604.191
(Catatan 27).

The cost of inventories recognized as an expense and
included in “cost of revenues” for the years ended
December 31, 2019 and 2018 amounted to
Rp1,864,544
and
Rp1,604,191,
respectively
(Note 27).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
persediaan barang kebutuhan proyek telah
diasuransikan terhadap semua risiko dengan nilai
pertanggungan masing-masing sebesar Rp88.737.
Manajemen berkeyakinan bahwa asuransi tersebut
telah memadai untuk menutup kerugian yang
mungkin
timbul
atas
persediaan
yang
dipertanggungkan.

As of December 31, 2019 and 2018, project materials
are insured against all risks at a total insurance
coverage amounting to Rp88,737, respectively.
Management believes that the insurance coverage is
adequate to cover possible losses arising from the
insured inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
persediaan barang jadi, barang dalam proses dan
bahan baku tidak diasuransikan karena manajemen
menilai risiko kerugian adalah minimal.

As of December 31, 2019 and 2018, finished goods,
work in progress and raw materials are not covered by
insurance, as management has assessed the risk of
loss as minimal.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak
terdapat persediaan yang digunakan sebagai
jaminan.

As of December 31, 2019 and 2018, there is no
inventory used as collateral.
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UANG MUKA

8.

Uang muka terdiri dari:

ADVANCES
Advances consist of:

31 Desember/December 31
2019

2018

Lancar
Uang muka operasi
Lain-lain

125.238
4.741

88.975
977

Current
Advances for operation
Others

Total

129.979

89.952

Total

49.509

22.123

Non-current
Advances for purchase of fixed assets

Tidak lancar
Uang muka pembelian aset tetap

Uang muka operasi merupakan uang muka untuk
sewa peralatan, pembelian suku cadang, bahan
bakar dan biaya operasi lainnya.
9.

BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Advances for operation mainly represent advances for
rental of equipment, purchases of spare parts, fuel and
other operating costs.
9.

Biaya dibayar di muka terdiri dari:

PREPAID EXPENSES
Prepaid expenses consist of:

31 Desember/December 31
2019

2018

Sewa
Asuransi
Lain-lain

12.179
8.127
3.230

8.332
3.690
2.991

Rent
Insurance
Others

Total

23.536

15.013

Total

10. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

10. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS

Aset keuangan tidak lancar lainnya terdiri dari:

Other non-current financial assets consist of:

31 Desember/December 31
2019
Pihak ketiga:
Klaim atas deposito ke Bank Mega
(Catatan 32a)
Bank yang dibatasi penggunaannya

2018

111.000
25.872

111.000
6.733

136.872

117.733

Pihak berelasi (Catatan 31d):
Piutang sewa pembiayaan bagian tidak lancar

333.788

53.310

Total
Penyisihan penurunan nilai

470.660
(5.707)

171.043
(7.082)

Neto

464.953

163.961

52
296

Third parties:
Claim of deposits to Bank Mega
(Note 32a)
Restricted cash in banks
Related parties (Note 31d):
Finance lease receivables non-current portion
Total
Allowance for impairment
Net
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10. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA
(lanjutan)

10. OTHER NON-CURRENT
(continued)

Penyisihan penurunan nilai terkait dengan efek
perubahan nilai waktu uang atas klaim deposito ke
PT Bank Mega Tbk (Catatan 32a). Mutasi
penyisihan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

FINANCIAL

ASSETS

Allowance for impairment is related to the impact of
time value of money from claim of deposits to PT Bank
Mega Tbk (Note 32a). The movements in the
allowance for impairment are as follows:

31 Desember/December 31
2019
Saldo awal
Penyisihan (pemulihan)
Saldo akhir

2018

7.082
(1.375)

5.350
1.732

Beginning balance
Allowance (recovery)

5.707

7.082

Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan
penurunan nilai cukup dengan mempertimbangkan
estimasi waktu pembayaran klaim deposito tersebut.

Management believes that the allowance for
impairment is adequate considering the estimated
time of payment of the claim of deposits.

11. INVESTASI PADA SAHAM
a.

11. INVESTMENTS IN SHARES

Investasi tersedia untuk dijual

a.

Available-for-sale investments

Rincian investasi tersedia untuk dijual adalah
sebagai berikut:

The details of available-for-sale investments are
as follows:

Persentase kepemilikan/
Percentage of ownership

Jumlah tercatat/
Carrying amount

31 Desember/December 31 31 Desember/December 31
2019
PT Margaraya Jawa Tol
PT Bhakti Patra Nusantara

16,7%
10,0%

2018

2019

16,7%
10,0%

Total
Penyisihan penurunan nilai

36.827
960

37.787
(37.787)

37.787
(37.787)

Neto

-

Investasi tersedia untuk dijual diturunkan
nilainya terutama terkait dengan ketidakpastian
atas pengembalian investasi.
b.

Investasi pada ventura bersama

2018

36.827
960

PT Margaraya Jawa Tol
PT Bhakti Patra Nusantara
Total
Allowance for impairment

-

Net

Available-for-sale investments are impaired
mainly due to uncertainty of return on investment.
b.

Investment in joint venture

KSO Perusahaan dan PT Waskita Adhi
Sejahtera (“KSO Elnusa-WAS”)

KSO Perusahaan dan PT Waskita Adhi Sejahtera
(“KSO Elnusa-WAS”)

Pada tanggal 12 Desember 2016, Perusahaan
dan
WAS
menandatangani
Perjanjian
Kerjasama Operasi (“KSO”). KSO ini dibentuk
untuk melakukan proyek jasa pemeliharaan
elektrikal dan instrumentasi dari BP Berau Ltd.
Komposisi kepemilikan pada KSO adalah 51%
oleh Perusahaan dan 49% oleh WAS. Pada
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah
tercatat investasi pada KSO Elnusa-WAS
masing-masing
sebesar
Rp16.660
dan
Rp8.946.

On December 12, 2016, the Company and WAS
entered into Joint Operation (“JO”) agreement.
The JO is established in order to perform electrical
and instrumentation maintenance services project
from BP Berau Ltd. The composition of
ownerships in JO are 51% owned by the
Company and 49% owned by WAS. As of
December 31, 2019 and 2018, the carrying
amount of investment in KSO Elnusa-WAS is
Rp16,660 and Rp8,946, respectively.
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11. INVESTASI PADA SAHAM (lanjutan)

b.

11. INVESTMENTS IN SHARES (continued)

Investasi pada ventura bersama

b.

Investment in joint venture

KSO Perusahaan dan PT Waskita Adhi
Sejahtera (“KSO Elnusa-WAS”)

KSO Perusahaan dan PT Waskita Adhi Sejahtera
(“KSO Elnusa-WAS”)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan
mencatat bagian laba masing-masing sebesar
Rp7.714 dan Rp4.025 dan disajikan sebagai
bagian dari akun penghasilan lain-lain dalam
laporan
laba
rugi
dan
penghasilan
komprehensif lain konsolidasian.

For the years ended December 31, 2019 and
2018, the Company recorded equity income
amounted to Rp7,714 and Rp4,025 and are
presented as part of other income account in the
consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income.

Ringkasan informasi keuangan KSO ElnusaWAS adalah sebagai berikut:

The summary of KSO Elnusa-WAS’ financial
information is as follows:

31 Desember/December 31
2019
Total aset
Total liabilitas
Total ekuitas

2018

49.590
19.858
29.732

28.721
11.114
17.607

Total assets
Total liabilities
Total liabilities

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
Pendapatan
Laba tahun berjalan

2018

68.155
15.125

54
298

41.686
7.891

Revenue
Profit for the year
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12. ASET TETAP

12. FIXED ASSETS

Seluruh aset tetap dimiliki secara langsung oleh
Grup. Mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

All fixed assets are directly owned by the Group. The
movements in fixed assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/
Year ended December 31, 2019
Saldo awal/
Beginning
balance
Biaya perolehan
Tanah
Bangunan, prasarana
dan instalasi
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
kantor
Alat transportasi
Konstruksi baja
Aset dalam penyelesaian
Total

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

232.613

21.597

467.980
1.880.070

2.157
18.353

64.021
286.703
1.703.232
70.965

5.667
3.293
42.040
375.854

4.705.584

468.961

Reklasifikasi/
Reclassifications

Saldo akhir/
Ending
balance

-

254.210

(6.360)
(67.795)

14.528
106.866

478.305
1.937.494

(1.359)
(3.190)
(107.317)
-

737
50.803
94.803
(267.737)

69.066
337.609
1.732.758
179.082

Cost
Land
Buildings, improvements
and installations
Machinery and equipment
Office furniture, fixtures
and equipment
Transportation equipment
Steel constructions
Construction in progress

4.988.524

Total

-

(186.021)

-

Akumulasi penyusutan
Bangunan, prasarana
dan instalasi
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
kantor
Alat transportasi
Konstruksi baja

(312.077)
(1.362.171)

(23.001)
(174.591)

5.806
65.163

-

(64.021)
(102.356)
(1.119.223)

(5.108)
(38.417)
(140.017)

1.359
2.811
104.744

-

Accumulated depreciation
Buildings, improvements
(329.272)
and installations
(1.471.599) Machinery and equipment
Office furniture, fixtures
(67.770)
and equipment
(137.962) Transportation equipment
(1.154.496)
Steel constructions

Total

(2.959.848)

(381.134)

179.883

-

(3.161.099)

Total

1.778

-

(8.104)

Allowance for impairment

Penyisihan penurunan nilai
Nilai buku neto

(9.882)

-

1.735.854

1.819.321

Net book value

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/
Year ended December 31, 2018
Saldo awal/
Beginning
balance
Biaya perolehan
Tanah
Bangunan, prasarana
dan instalasi
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
kantor
Alat transportasi
Konstruksi baja
Aset dalam penyelesaian
Total
Akumulasi penyusutan
Bangunan, prasarana
dan instalasi
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
kantor
Alat transportasi
Konstruksi baja
Total
Penyisihan penurunan nilai
Nilai buku neto

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

Reklasifikasi/
Reclassifications

Saldo akhir/
Ending
balance

-

232.613

(5.016)
(74.337)

53.999
287.305

467.980
1.880.070

5.386
6.165
7.209
470.314

(1.693)
(3.008)
(1.614)
-

273
54.868
17.751
(414.196)

64.021
286.703
1.703.232
70.965

Cost
Land
Buildings, improvements
and installations
Machinery and equipment
Office furniture, fixtures
and equipment
Transportation equipment
Steel constructions
Construction in progress

4.269.280

521.972

(85.668)

-

4.705.584

Total

(291.207)
(1.282.304)

(24.499)
(153.135)

3.629
73.268

-

(60.054)
(73.578)
(983.184)

(5.660)
(31.770)
(137.165)

1.693
2.992
1.126

-

Accumulated depreciation
Buildings, improvements
and installations
Machinery and equipment
Office furniture, fixtures
(64.021)
and equipment
(102.356) Transportation equipment
(1.119.223)
Steel constructions

(2.690.327)

(352.229)

82.708

-

(2.959.848)

Total

-

(9.882)

Allowance for impairment

229.627

2.986

416.352
1.639.835

2.645
27.267

60.055
228.678
1.679.886
14.847

(9.882)

-

-

-

1.569.071

(312.077)
(1.362.171)

1.735.854

55
299

Net book value
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12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

Hak kepemilikan atas tanah Grup merupakan Hak
Guna Bangunan yang hak secara legalnya akan
berakhir antara tahun 2024 sampai dengan tahun
2045. Manajemen berkeyakinan bahwa hak tersebut
akan dapat diperpanjang pada saat berakhirnya.

Land rights of the land owned by the Group are in the
form of Building Rights Title (“Hak Guna Bangunan”)
which the terms will expire between 2024 up to 2045.
Management believes that these land rights can be
extended upon their expiration.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan
penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019
dan 2018 adalah cukup.

Management believes that the allowance for
impairment as of December 31, 2019 and 2018 is
adequate.

Penyusutan aset tetap dibebankan sebagai berikut:

Fixed assets depreciation is charged as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Beban pokok pendapatan
Beban umum dan administrasi

376.427
4.707

346.942
5.287

Cost of revenues
General and administrative expenses

Total

381.134

352.229

Total

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai
berikut:

The details of construction in progress are as follows:

31 Desember/December 31, 2019
Persentase
penyelesaian/
Percentage of
completion
Depot bahan bakar minyak
Truk tangki
Docking kapal
Lain-lain (masing-masing dibawah
Rp5.000)

Akumulasi
biaya/
Accumulated
costs

95%
90%
90%
90%

Estimasi penyelesaian/
Estimated completion

119.602
28.062
26.415

Maret/March 2020
Januari/January 2020
Mei/May 2020

Depot fuel
Fuel transportation vehicles
Vessel docking

5.003

Januari/January 2020

Others (each below Rp5,000)

179.082
31 Desember/December 31, 2018
Persentase
penyelesaian/
Percentage of
completion
Geophone string dan transition zone
equiptment
Depot bahan bakar minyak
Truk tangki
Hydraulic Workover Unit
dan Coil Tubing Unit
Instalasi gedung
Lain-lain (masing-masing dibawah
Rp5.000)

Akumulasi
biaya/
Accumulated
costs

Estimasi penyelesaian/
Estimated completion

67%
30%
90%

21.454
19.834
10.405

Maret/March 2019
Juni/June 2019
Maret/March 2019

40%
39%

5.293
4.691

Maret/March 2019
Maret/March 2019

Geophone string and transition zone
equiptment
Depot fuel
Fuel transportation vehicles
Hydraulic Workover Unit
and Coil Tubing Unit
Building installation

9.288

Maret/March 2019

Others (each below Rp5,000)

75%

70.965

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak
terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara.
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12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah
tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan
penuh dan masih digunakan masing-masing
sebesar Rp1.240.141 dan Rp804.365.

As of December 31, 2019 and 2018, the gross carrying
amounts of fixed assets which have been fully
depreciated and are still in use amounted to
Rp1,240,141 and Rp804,365, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak
terdapat aset tetap yang diklasifikasikan sebagai
tersedia untuk dijual atau yang dihentikan dari
penggunaan aktif.

As of December 31, 2019 and 2018, there are no fixed
assets classified as held for sale or terminated from
active use.

Rincian rugi penjualan/pelepasan aset tetap di tahun
2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Details of loss on sale/disposal of fixed assets in 2019
and 2018 are as follows:

31 Desember/December 31
2019

2018

Harga jual
Dikurangi: Nilai buku neto

3.353
(4.360)

2.044
(2.960)

Proceeds
Less: Net book value

Rugi - neto

(1.007)

(916)

Loss - net

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset
tetap dengan nilai buku masing-masing sebesar
Rp1.033.356 dan Rp1.163.577 telah diasuransikan
atas semua risiko dengan total nilai pertanggungan
masing-masing
sebesar
Rp751.266
dan
$AS114.372.805
dan
Rp569.355
dan
$AS119.523.242. Manajemen berkeyakinan bahwa
jumlah tersebut telah memadai untuk menutup
kerugian yang mungkin timbul terkait dengan aset
yang diasuransikan.

As of December 31, 2019 and 2018, fixed assets with
net book value of Rp1,033,356 and Rp1,163,577,
respectively, are covered by insurance against all risks
at a total coverage amounting to Rp751,266 and
and
Rp569,355
and
US$114,372,805
US$119,523,242, respectively. Management believes
that the insurance coverage is adequate to cover
possible losses arising in relation to the insured
assets.

Nilai wajar aset tetap dengan nilai buku sebesar
Rp1.496.422 pada tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2019 berdasarkan laporan dari penilai
independen adalah sebesar Rp1.772.370. Total
jumlah nilai buku aset tetap yang tidak dilakukan
penilaian pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 sebesar Rp322.899 Manajemen
berkeyakinan bahwa tidak ada perbedaan signifikan
antara nilai wajar dan jumlah tercatat aset tetap yang
tidak dilakukan penilaian tersebut.

The fair value of fixed assets with net book value of
Rp1,496,422 as of December 31, 2019 based on
independent appraisal reports amounted to
Rp1,772,370. The total net book value of fixed assets
that were not appraised by independent appraiser as
of December 31, 2019 amounted to Rp322,899.
Management believes that there is no significant
difference between the fair value and carrying amount
of these fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak
terdapat aset tetap yang digunakan sebagai
jaminan.

As of December 31, 2019 and 2018, there is no fixed
assets used as collateral.

57
301

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. ASET TAKBERWUJUD

13. INTANGIBLE ASSETS

Mutasi aset takberwujud adalah sebagai berikut:

The movements in intangible assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/
Year ended December 31, 2019
Saldo awal/
Beginning
balance

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

Reklasifikasi/
Reclassifications

Saldo akhir/
Ending
balance

Biaya perolehan
Hak atas tanah
Perangkat lunak dan lisensi

8.872
120.661

3.710

-

-

8.872
124.371

Cost
Land rights
Software and licenses

Total

129.533

3.710

-

-

133.243

Total

Akumulasi amortisasi
Hak atas tanah
Perangkat lunak dan lisensi

(2.647)
(108.619)

(406)
(7.826)

-

-

(3.053)
(116.445)

Total

(111.266)

(8.232)

-

-

(119.498)

Nilai buku neto

18.267

13.745

Accumulated amortization
Land rights
Software and licenses
Total
Net book value

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/
Year ended December 31, 2018
Saldo awal/
Beginning
balance

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

Reklasifikasi/
Reclassifications

Saldo akhir/
Ending
balance

Biaya perolehan
Hak atas tanah
Perangkat lunak dan lisensi

8.872
109.514

11.734

(587)

-

8.872
120.661

Cost
Land rights
Software and licenses

Total

118.386

11.734

(587)

-

129.533

Total

Akumulasi amortisasi
Hak atas tanah
Perangkat lunak dan lisensi

(2.241)
(102.054)

(406)
(7.152)

587

-

Accumulated amortization
(2.647)
Land rights
(108.619)
Software and licenses

Total

(104.295)

(7.558)

587

-

(111.266)

Nilai buku neto

14.091

18.267

Amortisasi aset takberwujud dibebankan sebagai
berikut:

Total
Net book value

Intangible assets amortization is charged as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Beban pokok pendapatan
Beban umum dan administrasi

6.922
1.310

5.206
2.352

Cost of revenues
General and administrative expenses

Total

8.232

7.558

Total

58
302
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14. PROPERTI INVESTASI

14. INVESTMENT PROPERTIES

Mutasi properti investasi adalah sebagai berikut:

The movements in investment properties are as
follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/
Year ended December 31, 2019
Saldo awal/
Beginning
balance
Biaya perolehan
Tanah
Bangunan, prasarana dan
instalasi
Total
Akumulasi penyusutan
Bangunan, prasarana dan
instalasi
Nilai buku neto

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

Reklasifikasi/
Reclassifications

Saldo akhir/
Ending
balance

14.105

-

-

-

14.105

Cost
Land
Buildings, improvement
and installations

64.691

-

-

-

64.691

Total

50.586

-

(12.698)

-

(117)

-

-

-

51.993

50.586

Accumulated depreciation
Buildings, improvement
(12.815)
and installations
51.876

Net book value

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/
Year ended December 31, 2018
Saldo awal/
Beginning
balance
Biaya perolehan
Tanah
Bangunan, prasarana dan
instalasi
Total
Akumulasi penyusutan
Bangunan, prasarana dan
instalasi
Nilai buku neto

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

Reklasifikasi/
Reclassifications

Saldo akhir/
Ending
balance

50.586

-

-

-

50.586

14.105

-

-

-

14.105

Cost
Land
Buildings, improvement
and installations

64.691

-

-

-

64.691

Total

(12.578)

(120)

-

52.113

-

Accumulated depreciation
Buildings, improvement
(12.698)
and installations
51.993

Net book value

Untuk tahun 2019 dan 2018, beban penyusutan
masing-masing sebesar Rp117 dan Rp120
seluruhnya dialokasikan ke “beban umum dan
administrasi” dalam laba rugi.

In 2019 and 2018, depreciation expenses amounting
to Rp117 and Rp120, respectively, were charged to
“general and administrative expenses” in profit or loss.

Nilai wajar properti investasi pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak
(“NJOP”) masing-masing sebesar Rp434.183 dan
Rp399.544.

The fair value of investment properties for the years
ended December 31, 2019 and 2018 are calculated
based on taxable sale value (“NJOP”) amounted to
Rp434,183 and Rp399,544, respectively.

Penghasilan sewa dari properti investasi untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp79.591
dan Rp49.191.

Rental income from investment properties for the
years ended December 31, 2019 and 2018 amounted
to Rp79,591 and Rp49,191, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
beberapa properti investasi telah diasuransikan
untuk semua risiko dengan nilai pertanggungan
masing-masing sebesar Rp33.181. Manajemen
berkeyakinan bahwa jumlah asuransi tersebut telah
memadai untuk menutup kerugian yang mungkin
timbul.

As of December 31, 2019 and 2018, certain
investment properties were covered by insurance
against all risks at a total coverage amounting to
Rp33,181, respectively. Management believes that the
insurance coverage is adequate to cover possible
losses.
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14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

14. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Berdasarkan penelaahan manajemen Grup, tidak
terdapat kejadian-kejadian atau perubahanperubahan keadaan yang mengindikasikan adanya
penurunan nilai properti investasi pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018.

Based on the review of the Group’s management,
there were no events or changes in circumstances
which indicate impairment in the value of investment
properties as of December 31, 2019 and 2018.

15. ASET LAIN-LAIN

15. OTHER ASSETS

Aset lain-lain terdiri dari:

Other assets consist of:
31 Desember/December 31
2019

2018

Barang konsumsi tahan lama - neto
Biaya pemeliharaan tangguhan - neto
Lain-lain

66.475
467
3.787

55.119
2.294
3.367

Long-life consumable goods - net
Deferred maintenance costs - net
Others

Neto

70.729

60.780

Net

16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

16. SHORT-TERM BANK LOANS

Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari:

Short-term bank loans consist of:
31 Desember/December 31
2019

Rupiah
Pihak Ketiga
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia
Pihak berelasi (Catatan 31e)
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
Dolar AS
Pihak ketiga
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Mizuho Indonesia
Pihak berelasi (Catatan 31e)
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
Total

2018

220.000
6.439

174.183
-

-

16.268

Rupiah
Third parties
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia
Related parties (Note 31e)
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

69.505
13.358
-

43.443
217.215
130.329

-

27.427

US Dollar
Third parties
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Mizuho Indonesia
Related parties (Note 31e)
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

309.302

608.865

Total

60
304
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16. SHORT-TERM BANK LOANS

PT Bank BTPN Tbk*) (“BTPN”)

a.

PT Bank BTPN Tbk*) (“BTPN”)

Perusahaan

The Company

Berdasarkan
perjanjian
kredit
tanggal
26 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh
fasilitas untuk membiayai aktivitas operasional
dan modal kerja Perusahaan yang terdiri dari
fasilitas perdagangan (LC, Acceptance, Loan
on Note – TR) dan fasilitas pinjaman (Loan on
Note 1 dan 2) dengan batas maksimum
gabungan sebesar $AS20.000.000.

Based
on
a
rasio
agreement
dated
October 26, 2018, the Company obtained
facilities to finance the Company’s operating
activities and working capital consisting of trade
facilities (LC, Acceptance, Loan on –otes - TR)
and loan facilities (Loan on Notes 1 and 2) with a
maximum combined limit of US$20,000,000.

Fasilitas Loan on Note - TR dan Loan on Note
1 dan 2 dikenakan bunga sebesar biaya
pendanaan SMBC Grup ditambah marjin
tertentu per tahun untuk penarikan dalam Dolar
AS atau Rupiah. Fasilitas ini akan jatuh tempo
sampai dengan tanggal 29 Maret 2020.

The Loan on–Note - TR and Loan on Notes 1 and
2 facilities bear interest at the rate of cost of fund
of SMBC Group plus certain margin per annum for
withdrawal in US Dollar or Rupiah. These facilities
will mature up to March 29, 2020.

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mencakup
persyaratan yang membatasi hak Perusahaan,
antara lain untuk memasang atau mengijinkan
adanya atau dipasangnya hak jaminan atas
aset-asetnya, menjual, mengalihkan atau
melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan
dimana aset tersebut dapat disewakan atau
dibeli kembali oleh Perusahaan, menjual,
mengalihkan atau melepaskan piutangnya
dengan hak regres, melepas aset-aset kecuali
untuk
pelepasan
yang
diperbolehkan,
menimbulkan atau mengizinkan ditimbulkannya
utang pembiayaan kecuali untuk utang
pembiayaan
yang
diperbolehkan,
melangsungkan merger, konsolidasi atau
rekonstruksi korporasi, melakukan akuisisi atau
investasi lainnya kecuali dengan persetujuan
dari bank.

These facilities contain certain restrictions for the
Company, such as, among others, create or allow
to exist any security interest over any of its assets,
sell, transfer or otherwise dispose of any of its
assets on terms where they are or may be leased
to, re-acquired or acquired by the Company, sell,
transfer or otherwise dispose of any of its
receivables on recourse terms, disposal of assets
except for permitted disposal, incur or permit to be
outstanding any financial indebtness except for
permitted financial indebtness, conduct merger,
consolidation or corporate reconstruction except
with prior consent of the bank.

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
Perusahaan untuk memenuhi persyaratan rasio
keuangan sebagaimana disebutkan dalam
perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa
jaminan (clean-basis).

These facilities also require the Company to
maintain certain financial ratios as stated in the
credit facilities agreement. These facilities were
provided on a clean-basis.

EPN

EPN

Berdasarkan
perjanjian
kredit
tanggal
28 November 2019, EPN memperoleh fasilitas
untuk membiayai aktivitas operasional dan
modal kerja Perusahaan yang terdiri dari
fasilitas perdagangan (LC, Acceptance, Loan
on Note - TR) dan fasilitas pinjaman (Loan on
Note 1 dan 2) dengan batas maksimum
gabungan sebesar Rp350.000.

Based
on
a
credit
agreement
dated
November 28, 2019, EPN obtained facilities to
finance the Company’s operating activities and
working capital consisting of trade facilities (LC,
Acceptance, Loan on Notes - TR) and loan
facilities (Loan on Notes 1 and 2) with a maximum
combined limit of Rp350,000.

Entitas

yang

dipertahankan

dari

merger

PT

Bank

Tabungan

*) The surviving entity from merger of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Pensiunan Nasional Tbk dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Tbk and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
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16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
a.

b.

16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”) (lanjutan)

a.

PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”) (continued)

EPN (lanjutan)

EPN (continued)

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mencakup
persyaratan yang membatasi hak EPN, antara
lain untuk memasang atau mengijinkan adanya
atau dipasangnya hak jaminan atas asetasetnya,
menjual,
mengalihkan
atau
melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan
dimana aset tersebut dapat disewakan atau
dibeli kembali EPN, menjual, mengalihkan atau
melepaskan piutangnya dengan hak regres,
melepas aset-aset kecuali untuk pelepasan
yang diperbolehkan, menimbulkan atau
mengizinkan ditimbulkannya utang pembiayaan
kecuali untuk utang pembiayaan yang
diperbolehkan,
melangsungkan
merger,
konsolidasi atau rekonstruksi korporasi,
melakukan akuisisi atau investasi lainnya
kecuali dengan persetujuan terdahulu dari
bank.

This facility contain certain restrictions for EPN,
such as, among others, create or allow to exist
any security interest over any of its assets, sell,
transfer or otherwise dispose of any of its assets
on terms where they are or may be leased to, reacquired or acquired by EPN, sell, transfer or
otherwise dispose of any of its receivables on
recourse terms, disposal of assets except for
permitted disposal, incur or permit to be
outstanding any financial indebtness except for
permitted financial indebtness, conduct merger,
consolidation or corporate reconstruction except
with prior consent of the bank.

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
EPN untuk memenuhi persyaratan rasio
keuangan sebagaimana disebutkan dalam
perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa
jaminan (clean-basis).

These facilities also require EPN to maintain
certain financial ratios as stated in the credit
facilities agreement. These facilities were
provided on a clean-basis.

Saldo terutang atas seluruh fasilitas pinjaman
ini sebesar $AS5.000.000 (setara dengan
Rp69.505) dan Rp220.000 pada tanggal 31
Desember 2019 dan $AS3.000.000 (setara
dengan Rp43.443) dan Rp174.183 pada
tanggal 31 Desember 2018.

The outstanding balance of these loan facilities
amounted to US$5,000,000 (equivalent to
Rp69,505) and Rp220,000 as of December 31,
2019 and US$3,000,000 (equivalent to Rp43,443)
and Rp174,183 as of December 31, 2018.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

b.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan
perjanjian
kredit
tanggal
4 Juli 2012 yang terakhir kali diubah pada
tanggal 28 Agustus 2018, Perusahaan
memperoleh fasilitas Kredit Tidak Langsung
untuk keperluan penjaminan dan modal kerja
yang terdiri dari Standby Letter of Credit
(“SBLC”)/Bank Garansi (“BG”), Letter of Credit
(“LC”)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
(“SKBDN”), Trust Receipt (“TR”), dan kredit
modal kerja post-financing dengan batas
maksimum gabungan sebesar $AS50.000.000.

Based on a credit agreement dated July 4, 2012,
with latest amandement on August 28, 2018, the
Company obtained an Indirect Credit facility for
guarantee and working capital purposes
consisting of Standby Letter of Credit
(“SBLC”)/Bank Guarantee (“BG”), Letter of Credit
(“LC”)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
(“SKBDN”), Trust Receipt (“TR”), and postfinancing working capital credit with a maximum
combined limit of US$50,000,000.

Fasilitas ini dikenakan bunga yang suku
bunganya akan ditetapkan secara negosiasi
pada saat realisasi dan fasilitas ini akan jatuh
tempo sampai dengan tanggal 3 Juli 2020.

These facilities bear interest at the rate which will
be determined through negotiation on withdrawal
and these facilities will mature up to July 3, 2020.
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16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)
b.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mencakup
persyaratan yang membatasi hak Perusahaan,
antara lain untuk melakukan tindakan merger,
akuisisi
dan
penjualan
aset
debitur,
mengikatkan diri sebagai penjamin (Borg)
terhadap pihak lain atau menjaminkan, harta
kekayaan dalam bentuk apapun kepada pihak
lain dan membubarkan Perusahaan dan
meminta dinyatakan pailit, kecuali dengan
persetujuan terdahulu dari bank.

This facility contain certain restrictions for the
Company, such as, among others, to conduct
mergers, acquisition and sales of debitur assets,
commit oneself as guarantor (Borg) or guarantee
any assets in any form to other parties and
dissolving the Company and to declare
bankcruptcy, except with prior consent of the
bank.

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
Perusahaan untuk memenuhi persyaratan rasio
keuangan sebagaimana disebutkan dalam
perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa
jaminan (clean-basis).

These facilities also require the Company to
maintain certain financial ratios as stated in the
credit facilities agreement. These facilities were
provided on a clean-basis.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
saldo terutang fasilitas pinjaman ini masingmasing sebesar RpNihil dan Rp16.268.

On December 31, 2019 and 2018, the outstanding
balance of these loan facilities amounted to RpNil
and Rp16,268, respectively.

PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”)

c.

PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”)

Berdasarkan
perjanjian
kredit
tanggal
21 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh
fasilitas
Omnibus
Uncommitted
untuk
membiayai keperluan Perusahaan yang terdiri
dari pinjaman tetap on-demand (“PTD”), LC,
SKBDN, TR dan BG dengan batas maksimum
gabungan sebesar $AS20.000.000.

Based
on
a
credit
agreement
dated
October 21, 2015, the Company obtained
Uncommitted Ombinus facilities to finance the
Company’s expenditure consisting of on-demand
fixed loan (“PTD”), LC, SKBDN, TR and BG with
a maximum combined limit of US$20,000,000.

Pada tanggal 21 September 2016 dilakukan
perpanjangan dan penambahan ETSA sebagai
Co-Borrower dengan maksimal penarikan
sebesar $AS5.000.000.

As of September 21, 2016, the facilities have been
extended and amended with ETSA as CoBorrower
with
maximum
amount
of
US$5,000,000.

Fasilitas PTD dikenakan bunga sebesar biaya
pendanaan ICBC ditambah marjin tertentu per
tahun untuk penarikan dalam Dolar AS dan
sebesar suku bunga tetap tertentu per tahun
untuk penarikan dalam Rupiah, sementara
fasilitas UPAS/UFAM dan TR dikenakan bunga
sebesar biaya pendanaan ICBC ditambah
marjin tertentu per tahun. Fasilitas ini akan jatuh
tempo
sampai
dengan
tanggal
31 Oktober 2020.

The PTD facility bears interest at the rate of cost
of fund of ICBC plus certain margin per annum for
withdrawal in US Dollar and at certain fixed rate
per annum for withdrawal in Rupiah, while the
UPAS/UFAM and TR facilities bear interest at the
rate of cost of fund of ICBC plus certain margin
per annum. These facilities will mature up to
October 31, 2020.
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16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
c.

d.

16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”) (lanjutan)

c.

PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”) (continued)

Fasilitas-fasilitas tersebut di atas juga
mencakup persyaratan yang membatasi hak
Perusahaan antara lain untuk menjaminkan
harta kekayaan Perusahaan, mendapatkan
tambahan pinjaman dari pihak lain, merubah
jenis dan aktivitas usaha Perusahaan,
melakukan
merger,
konsolidasi
atau
rekonstruksi korporasi, melakukan akuisisi atau
investasi lainnya, mengalihkan harta kekayaan
material Perusahaan dimana harta kekayaan
tersebut diperlukan untuk menjalankan usaha,
merubah bentuk dan status hukum, anggaran
dasar, dan susunan pemegang saham, menjadi
penjamin/memberikan jaminan kepada pihak
lain, serta melakukan perubahan, pemegang
saham, Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali
dengan persetujuan terdahulu dari bank.

These facilities contain certain restrictions for the
Company, such as, among others, to pledge the
Company’s assets, to obtain additional loans from
other parties, to change the Company’s business,
to conduct merger, consolidation or corporate
reconstruction, to conduct acquisition or other
related investment, to transfer the Company’s
material assets in which such assets were
significantly needed to conduct business, to
change the legal form and status, articles of
association and shareholders structures, to be a
guarantor/subsist any guarantee to other parties
and to change the Board of Directors and Board
of Commisioners, except with prior consent of the
bank.

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
Perusahaan untuk memenuhi persyaratan rasio
keuangan sebagaimana disebutkan dalam
perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa
jaminan (clean-basis).

These facilities also require the Company to
maintain certain financial ratios as stated in the
credit facilities agreement. These facilities were
provided on a clean-basis.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
saldo terutang fasilitas pinjaman ini sebesar
$ASNihil dan $AS15.000.000 (masing-masing
setara dengan RpNihil dan Rp217.215).

As of December 31, 2019 and 2018, the
outstanding balance of these loan facilities
amounted to US$Nil and US$15,000,000
(equivalent
to
RpNil
and
Rp217,215,
respectively).

PT Bank Mizuho Indonesia (“Mizuho”)

d.

PT Bank Mizuho Indonesia (“Mizuho”)

Berdasarkan
perjanjian
kredit
tanggal
23 November 2015 yang terakhir kali diubah
pada tanggal 23 November 2016, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit untuk keperluan
penjaminan dan modal kerja yang terdiri dari
LC/SKBDN, TR, kredit modal kerja dan
BG/SBLC dengan batas maksimum gabungan
sebesar $AS10.000.000.

Based
on
a
credit
agreement
dated
November 23, 2015 which was amanded on
November 23, 2016, the Company obtained credit
facilities for guarantee and working capital
purposes consisting of LC/SKBDN, TR, working
capital credit and BG/SBLC with a maximum
combined limit of US$10,000,000.

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR
ditambah marjin tertentu per tahun dan
berjangka waktu sampai dengan tanggal 23
April 2020.

These facilities bear interest at the rate of LIBOR
plus certain margin per annum and are available
until April 23, 2020.

Fasilitas ini mencakup persyaratan yang
membatasi hak Perusahaan antara lain untuk
tidak melakukan konsolidasi, merger atau
membiarkan Perusahaan untuk diakuisi pihak
lain kecuali tindakan dimaksud tidak merubah
bentuk entitas Perusahaan dan tidak
mengurangi kemampuan Perusahaan untuk
melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian
kredit, melakukan suatu transaksi penjaminan
melebihi nilai tertentu atas aset Perusahaan,
serta secara signifikan mengubah sifat usaha
Perusahaan.

These facilities contain certain restrictions for the
Company, such as, among others, to not conduct
consolidation, merger or to allows the Company
to be acquired by other parties unless such
actions does not change the form of the
Company’s form and does not reduce the
Company’s ability to carry out obligations in
accordance with the credit agreement, perform
collateral based transactions that exceed a
certain value of the Company’s assets, as well as
significantly changing the Company’s business.
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16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)
d.

PT Bank Mizuho
(continued)

Indonesia

(“Mizuho”)

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
Perusahaan untuk memenuhi persyaratan rasio
keuangan sebagaimana disebutkan dalam
perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa
jaminan (clean-basis).

These facilities also require the Company to
maintain certain financial ratios as stated in the
credit facilities agreement. These facilities were
provided on a clean-basis.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
saldo terutang fasilitas pinjaman ini masingmasing $ASNihil dan $AS9.000.000 (masingmasing setara dengan RpNihil dan Rp130.329).

As of December 31, 2019 and 2018, the
outstanding balances of these loan facilities
amounted to US$Nil and US$9,000,000
(equivalent
to
RpNil
and
Rp130,329,
respectively).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(“BRI”)

e.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(“BRI”)

Berdasarkan perjanjian tanggal 27 September
2017 yang terakhir kali diubah pada tanggal
25 Oktober 2019, Perusahaan memperoleh
fasilitas penjaminan bank yang terdiri dari
BG/SBLC dengan batas maksimum sebesar
$AS15.000.000
dan
interchangeable
penangguhan jaminan impor (“PJI”)KMKI/TR
dan Supply Chain Financing Account Payable
(SCF AP).

Based
on
an
agreement
dated
September 27, 2017, with latest amandment on
October 25, 2019, the Company obtained bank
guarantee facilities consisting of BG/SBLC with a
and
maximum
limit
of
US$15,000,000
interchangeable preshipment import financing
(“PJI”)/KMKI/TR and Supply Chain Financing
Account Payable (SCF AP).

Berdasarkan
perjanjian
kredit
tanggal
5 Februari 2016, Perusahaan memperoleh
fasilitas kredit modal kerja impor/TR dengan
batas maksimum sebesar $AS5.000.000 untuk
mem-back-up fasilitas PJI dan menampung
LC/SKBDN yang telah jatuh tempo. Fasilitas ini
dikenakan bunga dengan suku bunga tetap
tertentu. Fasilitas PJI bersifat interchangeable
dengan fasilitas kredit modal kerja impor/TR.

Based
on
a
credit
agreement
dated
February 5, 2016, the Company obtained import
working capital/TR facilities with a maximum limit
of US$5,000,000 to back-up the PJI facility and to
resettle the LC/SKBDN that has been due. These
facilities bear interest at certain fixed rate. The PJI
facility is interchangeable with the import working
capital credit/TR facilities.

Fasilitas-fasilitas tersebut berjangka waktu
sampai dengan tanggal 27 September 2020.

These
facilities
September 27, 2020.

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mencakup
persyaratan yang membatasi hak Perusahaan
antara lain untuk melakukan tindakan merger,
akuisisi maupun penjualan aset Perusahaan,
menjaminkan aset kepada pihak lain, melunasi
utang kepada pemegang saham sebelum
melunasi utang kepada bank, memberikan
pinjaman
kepada
pemegang
saham,
melakukan pembayaran bunga atas pinjaman
pemegang saham, melakukan pembagian
dividen kepada pemegang saham melebihi
jumlah tertentu, serta menerima fasilitas
pinjaman dari pihak lain, kecuali dengan
persetujuan terdahulu dari pihak bank.

These facilities contain certain restrictions for the
Company, such as, among others, to conduct
mergers, acquisition or to sell the Company’s
assets, pledge assets to other parties, pay off debt
to shareholders before paying the loans to the
bank, provide loans to the shareholders, pay off
the shareholder’s loan interest, make dividend
payments to shareholders exceeding certain
amounts, as well as receiving loans from other
parties, except with prior consent of the bank.
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16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
e.

f.

16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(“BRI”) (lanjutan)

e.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(“BRI”) (continued)

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
Perusahaan untuk memenuhi persyaratan rasio
keuangan sebagaimana disebutkan dalam
perjanjian kredit. Fasilitas ini diberikan tanpa
jaminan (clean-basis).

These facilities also require the Company to
maintain certain financial ratios as stated in the
credit facilities agreement. These facilities were
provided on a clean-basis.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
saldo terutang fasilitas pinjaman ini masingmasing sebesar $ASNihil dan $AS1.894.000
(masing-masing setara dengan RpNihil dan
Rp27.427).

As of December 31, 2019 and 2018, the
outstanding balance of these loan facilities
amounted to US$Nil and US$1,894,000
(equivalent RpNil and Rp27,427, respectively).

PT Bank UOB Indonesia

f.

PT Bank UOB Indonesia

tanggal
kredit
Berdasarkan
perjanjian
3 Desember 2015 yang terakhir kali diubah
tanggal 25 Januari 2018, Perusahaan
memperoleh fasilitas Multi Option Trade untuk
keperluan modal kerja yang terdiri dari
LC/SKBDN, TR, Clean Trust Receipt (“CTR”),
Invoice Financing (“IF”) dan SBLC/BG dengan
batas
maksimum
gabungan
sebesar
$AS20.000.000.

Based
on
a
credit
agreement
dated
December 3, 2015 which was amended on
January 25, 2018, the Company obtained Multi
Option Trade facilities for working capital
purposes consisting of LC/SKBDN, TR, Clean
Trust Receipt (“CTR”), Invoice Financing (“IF”)
and SBLC/BG with a maximum combined limit of
US$20,000,000.

Fasilitas TR, CTR dan IF dikenakan bunga
sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per
tahun untuk penarikan dalam Dolar AS dan
JIBOR ditambah marjin tertentu per tahun untuk
penarikan dalam Rupiah. Fasilitas ini berjangka
waktu sampai dengan tanggal 3 Desember
2020.

The TR, CTR and IF facilities bear interest at the
rate of LIBOR plus certain margin per annum for
withdrawal in US Dollar and JIBOR plus certain
margin per annum for withdrawal in Rupiah.
These facilities are available until December 3,
2020.

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mencakup
persyaratan yang membatasi hak Perusahaan
antara lain untuk mengalihkan, menjaminkan
dan menyewakan harta kekayaan, memberikan
pinjaman, melakukan likuidasi, merger, akuisisi,
konsolidasi, dan pemisahan pailit, menyertakan
modal dan investasi pada perusahaan lain,
menggadaikan
saham
Perusahaan,
mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan
Perjanjian Kredit kepada pihak manapun, serta
menerima pinjaman dalam bentuk apapun
kecuali untuk pinjaman yang diperbolehkan
sesuai perjanjian kredit.

These facilities contain certain restrictions for the
Company, such as, among others, to not to
transfer, pledge or lease assets, provide loans,
liquidation, merger, declare bankruptcy, provide
capital to other company, mortgage the
Company’s shares, transfer the rights and
obligation in accordance with loan agreements to
any party, as well as to receive any loans, except
for allowed loans in accordance with the loan
agreements.

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
Perusahaan untuk memenuhi persyaratan rasio
keuangan sebagaimana disebutkan dalam
perjanjian kredit. Fasilitas-fasilitas tersebut
diberikan tanpa jaminan (clean-basis).

These facilities also require the Company to
maintain certain financial ratios as stated in the
credit facilities agreement. These facilities were
provided on a clean-basis.
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16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)
f.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
saldo terutang fasilitas pinjaman ini masingmasing sebesar $AS960.951 (setara dengan
Rp13.358) dan Rp6.439 serta RpNihil dan
$ASNihil.
g.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank UOB Indonesia (continued)
As of December 31, 2019 and 2018, the
outstanding balances of these loan facilities
amounted to US$960,951 (equivalent to
Rp13,358) and Rp6,439 and RpNil and US$Nil,
respectively.

g.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan
perjanjian
kredit
tanggal
16 November 2018, Perusahaan memperoleh
fasilitas non cash loan yang terdiri dari Standby
Letter of Credit (“SBLC”)/Bank Garansi (“BG”),
dan Letter of Credit (“LC”)/Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN”) dengan
batas
maksimum
gabungan
sebesar
$AS20.000.000 dan batas maksimum Trust
Receipt (“TR”) sebesar $AS12.000.000.

Based
on
a
credit
agreement
dated
November 16, 2018, the Company obtained an
non cash loan facility consisting of Standby Letter
of Credit (“SBLC”)/Bank Guarantee (“BG”) and
Letter of Credit (“LC”)/Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri (“SKBDN”) with a maximum
combined limit of US$20,000,000 and Trust
Receipt (“TR”) with a maximum limit of
US$12,000,000.

Fasilitas ini dapat digunakan oleh entitas anak
dan grup usaha Perusahaan.

These facilities could be used by the Company’s
subsidiaries and business groups.

Fasilitas ini dikenakan bunga yang suku
bunganya akan ditetapkan secara negosiasi
pada saat realisasi dan fasilitas ini berjangka
waktu sampai dengan tanggal 15 November
2020.

These facilities bear interest at the rate which will
be determined through negotiation on withdrawal
and these facilities are available until
November 15, 2020.

Fasilitas-fasilitas tersebut di atas juga
mencakup persyaratan yang membatasi hak
Perusahaan antara lain untuk menurunkan
modal dasar atau modal disetor, mengubah
komposisi kepemilikan saham sehingga PT
Pertamina (Persero) tidak lagi menjadi pemilik
mayoritas, mengubah komposisi kepemilikan
pada EPN, EFK, ETSA, dan SCU yang
menyebabkan Perusahaan tidak menjadi
pemilik mayoritas, menyertakan modal dan
investasi pada perusahaan lain, membayar
hutang kepada para pemegang saham (sub
ordinate loan), melakukan merger, akuisisi,
menjual aset, mengadakan rapat umum luar
biasa para pemegang saham dengan cara
mengubah permodalan atau mengubah direksi
atau pemegang saham, mencatat pemindahan
saham, kecuali dengan persetujuan terdahulu
dari bank.

These facilities contain certain restrictions for the
Company, such as, among others, to reduce the
authorized and issued capital, to change the
Company’s shareholder structures in which PT
Pertamina (Persero) is no longer the majority
shareholders, to change the ownership
composition of EPN, EFK, ETSA, and SCU in
which the Company is no longer the majority
shareholders, provide capital to other company,
pay debts to shareholders (sub ordinate loan),
conduct merger, acquisition, disposal of assets,
conduct extraordinary general meeting of
shareholders by changing capital or Board of
Directors or shareholders, record shares
transfers, except with prior consent of the bank.

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
Perusahaan untuk memenuhi persyaratan rasio
keuangan sebagaimana disebutkan dalam
perjanjian kredit.. Fasilitas-fasilitas tersebut
diberikan tanpa jaminan (clean-basis).

These facilities also require the Company to
maintain certain financial ratios as stated in the
credit facilities agreement.. These facilities were
provided on a clean-basis.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
saldo terutang fasilitas pinjaman ini masingmasing sebesar AS$Nihil.

As of Desember 31, 2019 and 2018, the
outstanding balance of these loan facilities
amounted to US$Nil respectively.
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16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup
telah memenuhi seluruh pembatasan yang diatur
dalam perjanjian pinjaman.

As of Desember 31, 2019 and 2018, the Group has
complied with all covenants as required by the loan
agreements.

Tingkat suku bunga kontraktual pinjaman bank
jangka pendek adalah sebagai berikut:

Contractual interest rates on short-term bank loans are
as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Rupiah
Pinjaman pada suku bunga mengambang

6,65% - 8,99%

6,50% - 10,5%

Rupiah
Loans at floating interest rate

Dolar AS
Pinjaman pada suku bunga mengambang

2,16% - 2,93%

1,90% - 3,15%

US Dollar
Loans at floating interest rate

17. UTANG USAHA

17. TRADE PAYABLES

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah
sebagai berikut:

The details of trade payables based on vendors are as
follows:

31 Desember/December 31
2019

2018

Pihak ketiga
Pihak berelasi (Catatan 31f)

448.171
244.626

257.084
260.386

Third parties
Related parties (Note 31f)

Total

692.797

517.470

Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah
sebagai berikut:

The details of trade payables based on currencies are
as follows:

31 Desember/December 31
2019

2018

Rupiah
Dolar AS
Dolar Singapura
Euro

652.929
33.423
5.403
1.042

464.330
51.050
2.090
-

Rupiah
US Dollar
Singapore Dollar
Euro

Total

692.797

517.470

Total

Tabel berikut menyajikan analisis umur utang usaha:

The following table presents the aging analysis of trade
payables:

31 Desember/December 31
2019

2018

______

1-30 hari
31-60 hari
61-180 hari
Lebih dari 180 hari

514.064
124.698
23.648
30.387

451.558
16.565
10.158
39.189

1-30 days
31-60 days
61-180 days
Over 180 days

Total

692.797

517.470

Total
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17. UTANG USAHA (lanjutan)

17. TRADE PAYABLES (continued)

Saldo utang usaha pada akhir tahun tidak memiliki
jaminan. Tidak ada surat jaminan yang diberikan
maupun diterima untuk utang usaha.

Outstanding balances of trade payables at the end of
the year are unsecured. There have been no
guarantees provided or received for any trade
payables.

18. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

18. OTHER CURRENT LIABILITIES

Liabilitas jangka pendek lainnya terdiri dari:

Other current liabilities consist of:

31 Desember/December 31
2019

2018

Titipan pelanggan
Utang lain-lain
Pendapatan diterima di muka

28.033
16.259
10.786

23.962
15.812
14.899

Customer deposits
Other payables
Unearned income

Total

55.078

54.673

Total

Utang lain-lain terutama merupakan utang pajak
daerah atas penjualan bahan bakar serta setoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) terkait
aktivitas hilir migas.

Other payables mainly represents regional tax for fuel
sales and non-tax state revenue (“PNBP”) for
downstream oil and gas activities.

19. PERPAJAKAN
a.

19. TAXATION

Pajak dibayar di muka

a.

Pajak dibayar di muka terdiri dari:

Prepaid taxes
Prepaid taxes consist of:

31 Desember/December 31
2019

2018

Pajak penghasilan badan:
Tahun berjalan
Tahun-tahun sebelumnya
Pajak Pertambahan Nilai:
Tahun berjalan
Tahun-tahun sebelumnya

38.064
57.751

47.624
28.537

483.366
263.448

366.535
458.603

Corporate income tax:
Current year
Prior years
Value Added Tax:
Current year
Prior years

Total

842.629

901.299

Total

Bagian lancar

350.353

574.087

Current portion

Bagian tidak lancar

492.276

327.212

Non-current portion

Pada tahun 2019 dan 2018, Grup menerima
sejumlah surat ketetapan pajak terkait dengan
restitusi pajak yang diajukan (Catatan 19e).

In 2019 and 2018, the Group received several tax
assessment letters in relation to its claims for tax
refund (Note 19e).
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19. PERPAJAKAN (lanjutan)
b.

19. TAXATION (continued)

Utang pajak

b. Taxes payable

Utang pajak terdiri dari:

Taxes payable consists of:
31 Desember/December 31
2019

2018

Pajak penghasilan badan:
Tahun berjalan

21.879

4.960

Corporate income tax:
Current year

Pajak lain-lain:
Pajak final pasal 4 (2)
Pajak final pasal 15
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 22
Pajak penghasilan pasal 23
Pajak penghasilan pasal 25
Pajak penghasilan pasal 26
Pajak Pertambahan Nilai

1.392
586
19.479
333
3.326
20
1.279
25.130

461
298
3.869
829
2.041
323
15.999

Other taxes:
Final tax article 4 (2)
Final tax article 15
Income tax article 21
Income tax article 22
Income tax article 23
Income tax article 25
Income tax article 26
Value Added Tax

Total

73.424

28.780

Total

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
No. 37/PMK.03/2015 tanggal 4 Maret 2015,
Perusahaan ditunjuk sebagai pemungut Pajak
Pertambahan Nilai (“PPN”) efektif tanggal
1 April 2015. Dengan adanya peraturan ini,
Perusahaan
memungut,
menyetor
dan
melaporkan PPN yang terutang atas
penyerahan barang dan jasa oleh pihak lain
kepada Perusahaan.

Based on the Finance Minister Regulation
No. 37/PMK.03/2015 dated March 4, 2015, the
Company was appointed as Value Added Tax
collector effective April 1, 2015. As such, the
Company collects, pays and reports the VAT
arising from the sales of goods and services by
other parties to the Company.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
No. 107/PMK.10/2015 tanggal 8 Juni 2015,
Perusahaan ditunjuk sebagai pemungut pajak
penghasilan
pasal
22
efektif
tanggal
8 Agustus 2015.

Based on the Finance Minister Regulation
No. 107/PMK.10/2015 dated June 8, 2015, the
Company was appointed as income tax article 22
collector effective August 8, 2015.

Saldo utang pajak termasuk PPN dan pajak
penghasilan pasal 22 yang belum disetor ke kas
negara atas kewajiban ini.

The balances of taxes payable include the VAT
and income tax article 22 which have not yet been
paid to the treasury fund arising from such
obligation.
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19. PERPAJAKAN (lanjutan)
c.

19. TAXATION (continued)

Beban pajak penghasilan

c.

Beban pajak penghasilan terdiri dari:

Income tax expense
Income tax expense consists of:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
Beban pajak kini:
Tahun berjalan
Penyesuaian atas hasil surat
ketetapan pajak

2018

122.948

89.119

1.621

-

Manfaat pajak tangguhan

124.569
(14.297)

89.119
(13.628)

Total

110.272

75.491

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan
yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak
yang berlaku dari laba sebelum beban pajak
penghasilan sebagaimana tercantum pada
laporan
laba
rugi
dan
penghasilan
komprehensif lain konsolidasian dan beban
pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Current tax expenses:
Current year
Adjustment for tax assessment letter
Deferred tax benefit
Total

The reconciliation between income tax expense as
computed with the applicable tax rate from profit
before income tax expense as shown in the
consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income and income tax expense is
as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
Laba sebelum pajak penghasilan
badan menurut laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian
Dikurangi: Laba dari pendapatan
yang dikenakan pajak final
Laba yang dikenakan pajak penghasilan
Pajak penghasilan dihitung dengan
tarif yang berlaku 20%
Dampak perbedaan permanen:
Beban yang tidak dapat dikurangkan
untuk tujuan perpajakan
Rugi penjualan aset tetap
Pendapatan keuangan yang
dikenakan pajak final
Hasil ketetapan pajak
Penyesuaian
Beban pajak penghasilan

2018
Profit before corporate income tax
in consolidated statement of profit or loss
and other comprehensive income
Less: Profit from revenue subject
to final tax

466.749

351.807

(70.714)

(58.692)

396.035

293.115

Profit subject to income tax

79.207

58.623

Income tax calculated at
applicable rate of 20%
Effect of permanent differences:

12.914
145

10.318
-

(3.648)
1.620
20.034

(3.690)
10.240

110.272

71
315

75.491

Non-deductible expenses
Loss on sale of fixed asset
Finance income subject to final tax
Tax assessment letters
Adjustments
Income tax expense
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19. PERPAJAKAN (lanjutan)
c.

19. TAXATION (continued)

Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak
penghasilan seperti yang tercantum dalam
laporan
laba
rugi
dan
penghasilan
komprehensif lain konsolidasian dan estimasi
laba (rugi) kena pajak Perusahaan periode
berjalan adalah sebagai berikut:

Income tax expense (continued)
The reconciliation between the profit before
income tax expense as shown in the consolidated
statement of profit or loss and other
comprehensive income (loss) and the current
period estimated taxable income of the Company
is as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian
Dikurangi: Laba sebelum pajak
penghasilan - entitas anak
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perusahaan
Ditambah (dikurangi): Rugi (laba) dari
pendapatan yang dikenakan
pajak final - Perusahaan
Laba (rugi) yang dikenakan pajak
penghasilan - Perusahaan
Perbedaan temporer:
Penyusutan aset tetap
Gaji, upah dan kesejahteraan
karyawan
Liabilitas imbalan kerja
Penyisihan penurunan nilai
Perbedaan permanen:
Beban yang tidak dapat dikurangkan
untuk tujuan perpajakan
Laba penjualan aset tetap
Penghasilan bunga yang
dikenakan pajak final
Taksiran penghasilan
kena pajak - Perusahaan

2018

466.749
(408.217)

351.807

Profit before income tax - consolidated

(384.688) Less: Profit before income tax - subsidiaries
Profit (loss) before income tax
- the Company

58.532

(32.881)

4.381

9.285

62.913

(23.596)

Profit (loss) subject
to income tax - the Company

31.229

36.348

Temporary differences:
Fixed assets depreciation

20.612
9.628
(5.508)

24.034
2.312
(1.867)

25.701
726

16.217
-

(3.715)

(5.052)

141.586

72
316

48.396

Add (less): Loss (profit) from revenue
subject to final tax - the Company

Salaries, wages and employee benefits
Employee benefits liability
Allowance for impairment
Permanent differences:
Non-deductible expenses
Gain on sale of fixed asset
Interest income subject to final tax
Estimated taxable income the Company
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19. PERPAJAKAN (lanjutan)
c.

19. TAXATION (continued)

Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c.

Perhitungan beban pajak kini - periode/tahun
berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang
bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai
berikut:

Income tax expense (continued)
The calculation of current tax expense - current
period/year and estimated overpayment and
underpayment of corporate income tax is as
follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
Beban pajak kini - tahun berjalan:
Perusahaan
Entitas anak

Dikurangi: Pembayaran di muka
pajak penghasilan:
Perusahaan
Entitas anak

Taksiran lebih bayar
pajak penghasilan:
Perusahaan
Entitas anak

Taksiran kurang bayar
pajak penghasilan:
Entitas anak

2018

28.318
94.630

9.679
79.440

122.948

89.119

(63.345)
(75.788)

(46.998)
(84.785)

(139.133)

(131.783)

35.027
3.037

37.319
10.305

38.064

47.624

21.879

4.960

Current tax expenses - current year:
The Company
Subsidiaries

Less: Prepayment of income
taxes:
The Company
Subsidiaries

Estimated overpayment of
income tax:
The Company
Subsidaries

Estimated underpayment of
income tax:
Subsidaries

Pajak penghasilan badan dihitung untuk
masing-masing perusahaan sebagai entitas
yang terpisah secara hukum.

Corporate income tax is calculated for each
individual company as a separate legal entity.

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak
pada akhir tahun menjadi dasar dalam
pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Badan.

The calculation of estimated taxable income at the
end of year is used as a basis in filling the annual
corporate income tax return.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang
berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam
Grup menghitung dan membayar sendiri
besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat
Jenderal Pajak dapat menetapkan atau
mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5
(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities
within the Group calculate and pay tax on the
basis of self assessment. The Directorate General
of Tax may assess or amend tax liabilities within
5 (five) years of the time the tax becomes due.

73
317

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)
d.

19. TAXATION (continued)

Aset pajak tangguhan

d.

Mutasi aset pajak tangguhan adalah sebagai
berikut:

Deferred tax assets
The movements in deferred tax assets are as
follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/
Year ended December 31, 2019
Dibebankan ke/Charged to
Saldo
awal/
Beginning
balance
Penyusutan aset tetap
Penyisihan penurunan nilai
aset keuangan
Beban akrual untuk bonus
Liabilitas imbalan kerja
Penyisihan persediaan
usang
Lain-lain (masing-masing
di bawah Rp5.000)
Total

Penghasilan
komprehensif
lain/Other
Laba (rugi)/ comprehensive
Profit (loss)
income

Saldo
akhir/
Ending
balance

51.628

7.141

-

58.769

36.885
9.503
6.919

2.647
4.620
3.187

3.617

39.532
14.123
13.723

5.066

(3.377)

-

1.689

(317)
109.684

79

-

14.297

3.617

(238)

Fixed assets depreciation
Allowance for impairment of
financial assets
Accrued expense for bonuses
Employee benefits liability
Allowance for inventory
obsolescence
Others (each below Rp5,000)

127.598

Total

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/
Year ended December 31, 2018
Dibebankan ke/Charged to
Saldo
awal/
Beginning
balance
Penyusutan aset tetap
Penyisihan penurunan nilai
aset keuangan
Beban akrual untuk bonus
Liabilitas imbalan kerja
Penyisihan persediaan
usang
Lain-lain (masing-masing
di bawah Rp5.000)
Total

e.

40.886

Penghasilan
komprehensif
lain/Other
Laba (rugi)/ comprehensive
Profit (loss)
income
10.742

-

34.269
2.980
11.163

2.616
6.523
(324)

7.302

(2.236)

-

3.376

(3.693)

-

99.976

13.628

Hasil pemeriksaan pajak signifikan

(3.920)

(3.920)

e.

Saldo
akhir/
Ending
balance
51.628
36.885
9.503
6.919
5.066
(317)

Fixed assets depreciation
Allowance for impairment of
financial assets
Accrued expense for bonuses
Employee benefits liability
Allowance for inventory
obsolescence
Others (each below Rp5,000)

109.684

Total

Significant tax assessment

Perusahaan

The company

Pada tahun 2019, Perusahaan menerima
pengembalian lebih bayar pajak atas pajak
penghasilan badan untuk tahun pajak 2017.
Setelah dikompensasikan dengan kurang bayar
pajak serta surat tagihan pajak untuk masa
yang sama, jumlah yang diterima sebesar
Rp21.403. Grup mengakui pendapatan sebesar
Rp189 sehubungan dengan restitusi tersebut
dalam laba rugi tahun 2019.

In 2019, the Company received refund on
overpayment of corporate income tax for fiscal
year 2017. After being compensated with
underpayment and notice of tax collection for the
same tax periods, the net refund received
amounted to Rp21,403. The Group recognized
income amounted Rp189 related to such refund
in profit or loss for 2019.
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19. PERPAJAKAN (lanjutan)
e.

f.

Hasil
pemeriksaan
(lanjutan)

19. TAXATION (continued)
pajak

signifikan

e.

Significant tax assessment (continued)

Perusahaan

The Company

Selain itu, pada tahun 2019, Perusahaan
menerima pengembalian lebih bayar pajak atas
PPN untuk berbagai masa pajak di tahun pajak
2015,
2016
dan
2017.
Setelah
dikompensasikan dengan kurang bayar pajak
serta surat tagihan pajak untuk masa yang
sama,
jumlah
yang
diterima sebesar
Rp347.029. Atas surat tagihan pajak terkait
pengembalian pajak tersebut, Perusahaan
mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan kepada Kantor Pajak sebesar
Rp8.782. Sampai dengan diterbitkannya
laporan keuangan konsolidasian, pengajuan ini
masih dalam proses penanganan keberatan di
Kantor Pajak.

Furthermore, in 2019, the Company received
refund on overpayment of VAT for various tax
periods in fiscal year 2015, 2016 and 2017. After
being compensated with underpayment of various
taxes and notice of tax collection for the same tax
periods, the net refund received amounted to
Rp347,029. For the related notice of tax
collection, the Company submitted request for
reduction or cancellation to the Tax Office
amounted Rp8,782. As of the issuance of the
consolidated financial statements, the submission
is still in process of appeal handling in the Tax
Office.

EPN, PND, ETSA

EPN, PND, ETSA

Pada tahun 2019, EPN, PND dan ETSA
menerima pengembalian lebih bayar pajak atas
beberapa jenis pajak untuk berbagai tahun
pajak. Setelah dikompensasikan dengan
kurang bayar serta surat tagihan pajak
beberapa jenis pajak untuk tahun pajak yang
sama,
jumlah
yang
diterima sebesar
Rp156.605. Grup mengakui beban sebesar
Rp3.692 sehubungan dengan restitusi tersebut
dalam laba rugi tahun 2019.

In 2019, EPN, PND and ETSA received refund on
overpayment of certain taxes for various fiscal
year.
After
being
compensated
with
underpayment of various taxes and notice of tax
collection for the same fiscal year, the net refund
received amounted to 156,605. The Group
recognized expenses amounting to Rp3,692
related to such refund in profit or loss for 2019.

Beban pajak final

f.

Beban pajak final timbul dari pajak final atas
pendapatan jasa penyewaan ruangan kantor
dan tongkang, serta penjualan bahan bakar.

Final tax expense
Final tax expense arises from final taxes on
revenue from rental of office space and barges,
and sales of fuel.

20. BEBAN AKRUAL

20. ACCRUED EXPENSES

Beban akrual terdiri dari:

Accrued expenses consist of:
31 Desember/December 31
2019

Jasa subkontrak
Beban proyek
Pembelian persediaan
Sewa dan fasilitas kantor
Jasa profesional
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000)
Total

2018

379.118
327.362
143.997
108.871
5.531
39.521

247.659
278.230
123.729
143.908
1.669
26.884

Sub-contract services
Project expenses
Purchase of inventories
Rental and office facilities
Professional services
Others (each below Rp5,000)

1.004.400

822.079

Total
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21. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

21. LONG-TERM BANK LOANS

Pinjaman bank jangka panjang terdiri dari:

Long-term bank loans consist of:

31 Desember/December 31
2019

2018

Dolar AS
Pinjaman Sindikasi

677.674

217.215

US Dollar
Syndicated Loan

Rupiah
Pinjaman Sindikasi

144.780

-

Rupiah
Syndicated Loan

Total pinjaman bank
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi

822.454
(4.716)

217.215
(4.665)

Neto

817.738

212.550

Net

Bagian lancar
Pinjaman bank
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi

241.009
(1.430)

-

Current portion
Bank loans
Unamortized costs of loans

Neto

239.579

-

Net

Bagian tidak lancar
Pinjaman bank
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi

581.445
(3.286)

217.215
(4.665)

Neto

578.159

212.550

a.

Pinjaman Sindikasi

a.

Total bank loans
Unamortized costs of loan

Non-current portion
Bank loans
Unamortized costs of loans
Net

Syndicated Loans

Pada tanggal 22 Februari 2018, Perusahaan
dan entitas anak (EPN dan ETSA) memperoleh
fasilitas kredit sindikasi dari PT Bank Sumitomo
Mitsui Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ Ltd., Cabang Jakarta, PT Bank ICBC
Indonesia dan PT Bank UOB Indonesia, yang
terbagi dalam 3 (tiga) tranche, yaitu:

As of February 22, 2018, the Company and
Subsidiaries (EPN and ETSA) obtained
Syndicated Loan facilities from PT Bank
Sumitomo Mitsui Indonesia, The Bank of TokyoMitsubishi UFJ Ltd., Jakarta Branch, PT Bank
ICBC
Indonesia
and
PT
Bank
UOB
Indonesia,which are divided into 3 (three)
tranches as follows:

Tranche A

Tranche A

Tranche A dengan batas maksimum sebesar
$AS30.000.000 dan akan jatuh tempo dalam
waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal
perjanjian. Pinjaman ini akan dibayarkan
melalui cicilan bulanan sebanyak 48 (empat
puluh delapan) kali dimulai setelah 13 (tiga
belas) bulan sejak tanggal perjanjian ini.

Tranche A with a maximum limit facility of
US$30,000,000 and will mature in 60(sixty)
months since the date of agreement. The loan will
be paid through 48 (forty eight) monthly
installment starting 13 (thirteen) months after the
date of this agreement.
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21. LONG-TERM BANK LOANS (continued)
a.

Syndicated Loans (continued)

Tranche B1

Tranche B1

Tranche B1 dalam mata uang Dolar AS dengan
batas maksimum sebesar $AS25.000.000 dan
akan jatuh tempo dalam waktu 60 (enam puluh)
bulan sejak tanggal perjanjian. Pinjaman ini
akan dibayarkan melalui cicilan bulanan
sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dimulai
setelah 25 (dua puluh lima) bulan sejak tanggal
perjanjian ini.

Tranche B1 in US Dollar currency with maximum
limit facilities of US$25,000,000 and will mature in
60 (sixty) months since the date of agreement.
The loan will be paid through 36 (thirty six)
monthly installment starting 25 (twenty five)
months after the date of this agreement.

Tranche B2

Tranche B2

Tranche B2 dalam mata uang Rupiah dengan
batas
maksimum
setara
dengan
$AS25.000.000 dan akan jatuh tempo dalam
waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal
perjanjian. Pinjaman ini akan dibayarkan
melalui cicilan bulanan sebanyak 36 (tiga puluh
enam) kali dimulai setelah 25 (dua puluh lima)
bulan sejak tanggal perjanjian ini.

Tranche B2 in Rupiah currency with maximum
limit facility equivalent to US$25,000,000 and will
mature in 60 (sixty) months since the date of
agreement. The loan will be paid through 36 (thirty
six) monthly installment starting 25 (twenty five)
months after the date of this agreement.

EPN dan ETSA memperoleh fasilitas Tranche
B1 dan Tranche B2 dengan batas maksimum
masing-masing sebesar $AS20.000.000 dan
$AS8.000.000.

EPN and ETSA obtained Tranche B1 and Tranche
B2 facility with maximum limit of US$20,000,000
and US$8,000,000, respectively.

Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan untuk
keperluan investasi dan dikenakan bunga
sebesar 1,68% per tahun ditambah LIBOR
untuk pinjaman dalam mata uang Dólar AS dan
2,85% per tahun ditambah JIBOR untuk
pinjaman dalam mata uang Rupiah. Dalam hal
JIBOR dibawah 4,65%, maka JIBOR dianggap
4,65%.

These facilities obtained for investment purposes
and bear interest of 1.68% per annual plus LIBOR
for loan in US Dollar and 2.85% per annual plus
JIBOR for loan in Rupiah. In the event when
JIBOR falls under 4.65%, JIBOR will be deemed
4.65%..

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mencakup
persyaratan yang membatasi hak Perusahaan,
EPN dan ETSA antara lain untuk mengijinkan
adanya jaminan dan atau kuasi-jaminan atas
salah satu asetnya kecuali untuk jaminan yang
diperbolehkan, melepas aset-aset kecuali untuk
pelepasan yang diperbolehkan, melangsungkan
merger, konsolidasi atau rekonstruksi korporasi,
melakukan akuisisi atau investasi lainnya
kecuali dengan persetujuan dari Sindikasi,
melakukan perubahan kegiatan usaha yang
substansial, melangsungkan transaksi derivatif,
menjadi kreditur sehubungan dengan suatu
utang keuangan atau membiarkan adanya
penanggungan sehubungan dengan kewajiban
pihak manapun, serta menimbulkan atau
mengijinkan adanya utang keuangan yang
tertunggak kecuali untuk utang keuangan yang
diperbolehkan.

These facilities contain certain restrictions for the
Company, EPN and ETSA such as, among
others, permit to subsist any security or quasisecurity for any of its assets except for permitted
security, disposal of assets except for permitted
disposal, conduct merger, consolidation or
corporate reconstruction except with prior consent
of the Syndicate, conduct substantial changes of
its business, enter into any derivative transaction,
be a creditor of any financial indebtness or remain
outstanding any guarantee in respect of any
obligations of any entity, and incur or permit to
remain outstanding, any financial indebtness
except for permitted financial indebtness.
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21. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)
a.

21. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

a.

Syndicated Loans (continued)

Fasilitas-fasilitas tersebut juga mengharuskan
Perusahaan, EPN dan ETSA untuk memenuhi
persyaratan rasio keuangan sebagaimana
disebutkan dalam perjanjian kredit.

These facilities also require the Company, EPN
and ETSA to maintain certain financial ratios as
stated in the credit facilities agreement.

Fasilitas-fasilitas tersebut
jaminan (clean-basis).

These facilities were provided on a clean-basis.

diberikan

tanpa

Saldo terutang atas fasilitas-fasilitas pinjaman
ini masing-masing sebesar Tranche A:
$AS23.750.000 (setara dengan Rp330.149),
Tranche B1: $AS25.000.000 (setara dengan
Rp347.525) dan Tranche B2: Rp144.780 pada
tanggal 31 Desember 2019, dan sebesar
Tranche B1: $AS15.000.000 (setara dengan
Rp217.215) pada tanggal 31 Desember 2018.

The outstanding balance of these loan facilities
each amounted to Tranche A: US$23,750,000
(equivalent to Rp330,149), Tranche B1:
US$25,000,000 (equivalent to Rp347,525) and
Tranche B2: Rp144,780 as of December 31,
2019, respectively, and amounted to Tranche B1:
US$15,000,000 (equivalent to Rp217,215) as of
December 31, 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup
telah memenuhi seluruh pembatasan yang diatur
dalam perjanjian pinjaman.

As of December 31, 2019 and 2018, the Group has
complied with all covenants as required by the loan
agreements.

Tingkat suku bunga kontraktual pinjaman bank
jangka panjang adalah sebagai berikut:

Contractual interest rates on long-term bank loans are
as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Rupiah
Pinjaman pada suku bunga tetap
Pinjaman pada suku bunga mengambang

8,16%

12,00%
12,00%

Rupiah
Loans at fixed interest rate
Loans at floating interest rate

Dolar AS
Pinjaman pada suku bunga mengambang

3,40%

3,68% - 4,53%

US Dollar
Loans at floating interest rate

22. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

22. DEFERRED INCOME

Pendapatan ditangguhkan merupakan selisih antara
nilai buku aset tetap sewa pembiayaan dengan
jumlah penerimaan minimum sewa pembiayaan.

Deferred income is the difference between the book
value of fixed assets under finance lease with the
minimum amount received from finance lease.

31 Desember/December 31
2019
Pendapatan tangguhan
(Catatan 31g dan 32b)

2018

101.650

-

Deferred income
(Note 31g and 32b)

Bagian lancar

10.700

-

Current portion

Total setelah dikurangi bagian lancar

90.950

-

Total net of current portion

78
322

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. IMBALAN KERJA

23. EMPLOYEE BENEFITS

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan
posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai
berikut:

Employee benefits liability recognized in the
consolidated statement of financial position are as
follows:

31 Desember/December 31
2019

2018

Liabilitas imbalan kerja
Program imbalan pensiun - Asuransi
Imbalan kerja jangka panjang lainnya

33.882
21.013

10.818
16.861

Employee benefits liability
Pension benefits - Insurance
Other long-term employee benefits

Total

54.895

27.679

Total

Perhitungan aktuarial untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, dengan
menggunakan metode Projected Unit Credit.

The actuarial calculations for the years ended
December 31, 2019 and 2018 were performed by
PT Sentra Jasa Aktuaria, using the Projected Unit
Credit method.

a.

a.

Program imbalan pensiun

Pension benefits plan

Imbalan pensiun - Asuransi

Pension benefits - Insurance

Grup menyelenggarakan program pensiun
imbalan pasti untuk semua karyawan tetap
yang dikelola oleh beberapa perusahaan
asuransi.

The Group has a defined benefit pension plan
covering all permanent employees which is
managed by several insurance companies.

Asumsi-asumsi penting yang digunakan oleh
aktuaris dalam laporannya adalah sebagai
berikut:

The significant assumptions used by the actuary
in its reports are as follows:

Tingkat diskonto

: 5,42% – 8,19% pada tahun 2019 dan 8.31% pada tahun 2018
:
5.42% – 8.19%% per annum in 2019 and 8.31% per annum in 2018
Tingkat kenaikan gaji :
7% per tahun / 7% per annum
:
Tingkat kematian
:
Tabel Kematian Indonesia III/
:
Indonesian Mortality Table III
Usia pensiun
Perusahaan, EFK, SCU, PND :
56 tahun / 56 years old
:
EPN
:
57 tahun / 57 years old
:
Tingkat pengunduran diri
Perusahaan

EPN

SCU

PND

EFK

: 5% untuk karyawan yang berusia di bawah 30 tahun
dan akan menurun sampai 0% pada usia 46 tahun/
5% for employees younger than 30 years old which
will decrease to 0% at the age of 46 years old
: 1% untuk karyawan yang berusia di bawah 30 tahun
dan akan menurun sampai 0% pada usia 47 tahun/
1% for employees younger than 30 years old which
will decrease to 0% at the age of 47 years old
: 1% untuk karyawan yang berusia di bawah 30 tahun
dan akan menurun sampai 0% pada usia 54 tahun/
1% for employees younger than 30 years old which
will decrease to 0% at the age of 54 years old
: 1% untuk karyawan yang berusia di bawah 30 tahun
dan akan menurun sampai 0% pada usia 46 tahun/
1% for employees younger than 30 years old which
will decrease to 0% at the age of 46 years old
: 1% untuk karyawan yang berusia di bawah 30 tahun
dan akan menurun sampai 0% pada usia 54 tahun/
1% for employees younger than 30 years old which
will decrease to 0% at the age of 54 years old
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:

Discount rate
Salary increase rate
Mortality rate
Retirement age
The Company, EFK, SCU, PND
EPN
Resignation rate
The Company

:

EPN

:

SCU

:

PND

:

EFK
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23. IMBALAN KERJA (lanjutan)
a.

23. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Program imbalan pensiun (lanjutan)

a.

Pension benefits plan (continued)

Imbalan pensiun - Asuransi (lanjutan)

Pension benefits - Insurance (continued)

Jumlah yang diakui dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian adalah sebagai
berikut:

Amounts recognized in the consolidated
statement of financial position are as follows:

31 Desember/December 31, 2019
Perusahaan/
Company

Entitas
anak/
Subsidiaries

31 Desember/December 31, 2018

Jumlah/
Total

Perusahaan/
Company

Entitas
anak/
Subsidiaries

_

Jumlah/
Total

Nilai kini kewajiban
Nilai wajar aset program

(162.721)
141.053

(37.035)
24.821

(199.756)
165.874

(131.969)
135.865

(30.428)
19.610

(162.397)
155.475

Present value of obligation
Fair value of plan assets

Surplus (Defisit)
Dampak batas atas aset

(21.668)
-

(12.214)
-

(33.882)
-

3.896
(3.896)

(10.818)
-

(6.922)
(3.896)

Surplus (Deficit)
Effect of asset ceiling

Surplus (liabilitas
imbalan kerja)

(21.668)

(12.214)

(33.882)

(10.818)

(10.818)

Surplus (employee
benefits liability)

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai
berikut:

-

The movements in present value of obligation are
as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Saldo awal
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Keuntungan (kerugian) aktuarial
Imbalan yang dibayarkan

(162.397)
(17.169)
(13.495)
(22.410)
15.715

(172.395)
(13.955)
(12.413)
31.126
5.240

Beginning balance
Current service cost
Interest cost
Actuarial gains (losses)
Benefits paid

Saldo akhir

(199.756)

(162.397)

Ending balance

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai
berikut:

The movements in fair value of plan assets are as
follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Saldo awal
Imbal hasil atas aset program
Keuntungan (kerugian) aktuarial
Iuran pemberi kerja
Imbalan yang dibayarkan

155.475
12.920
3.721
6.047
(12.289)

144.929
10.136
(11.553)
20.967
(9.004)

Saldo akhir

165.874

155.475

Rincian aset program adalah sebagai berikut:

Beginning balance
Return on plan assets
Actuarial gains (losses)
Employer’s contributions
Benefits paid
Ending balance

The details of plan assets are as follows:

31 Desember/December 31
2019
Nilai wajar/
Fair value
Instrumen pasar uang
Instrumen pendapatan tetap
Instrumen ekuitas
Total

2018
Nilai wajar/
Fair value

%

%

82.492
64.593
18.789

50
39
11

70.482
65.898
19.095

45
43
12

Money market instruments
Fixed income instruments
Equity instruments

165.874

100

155.475

100

Total
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23. IMBALAN KERJA (lanjutan)
a.

23. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Program imbalan pensiun (lanjutan)

a.

Pension benefits plan (continued)

Imbalan pensiun - Asuransi (lanjutan)

Pension benefits - Insurance (continued)

Jumlah yang diakui dalam beban pokok
pendapatan dan beban umum dan administrasi
adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in cost of revenues and
general and administrative expenses are as
follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Biaya bunga atas dampak batas aset
Imbal hasil atas aset program
Total

2018

17.169
13.495
324
(12.920)

13.955
12.413
(10.136)

18.068

16.232

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai
berikut:
Perusahaan

Total

The movements in employee benefits liability are
as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Saldo awal
Biaya diakui dalam laba rugi
Biaya (penghasilan) diakui dalam
penghasilan komprehensif lain
Iuran pemberi kerja
Imbalan yang dibayarkan

13.698

8.889
14.190

15.671
(5.447)
(2.254)

(11.598)
(11.420)
(61)

Saldo akhir

21.668

Entitas anak

Current service cost
Interest cost
Interest cost on effect of asset ceiling
Return on plan assets

-

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Saldo awal
Biaya diakui dalam laba rugi
Biaya (penghasilan) diakui dalam
penghasilan komprehensif lain
Iuran pemberi kerja
Imbalan yang dibayarkan
Koreksi aset

10.818
4.372

18.577
2.042

(1.202)
(600)
(1.174)
-

(4.081)
(9.547)
(323)
4.150

Saldo akhir

12.214

10.818

81
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Company

Beginning balance
Expense recognized in profit or loss
Expense (income) in
recognized other comprehensive income
Employer’s contributions
Benefits paid
Ending balance
Subsidiaries

Beginning balance
Expense recognized in profit or loss
Expense (income) recognized
in other comprehensive income
Employer’s contributions
Benefits paid
Asset correction
Ending balance
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23. IMBALAN KERJA (lanjutan)
a.

23. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Program imbalan pensiun (lanjutan)

a.

Pension benefits plan (continued)

Imbalan pensiun - Asuransi (lanjutan)

Pension benefits - Insurance (continued)

Jumlah yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in other comprehensive
income are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
(Keuntungan) kerugian aktuarial

2018

14.469

Analisa sensitivitas atas perubahan asumsi
keuangan adalah sebagai berikut:

(15.679)

Actuarial (gains) losses

Sensitivity analysis on the change of financial
assumptions is as follows:

31 Desember/December 31
2019
Kenaikan/
Increase of
1%
Perubahan tingkat diskonto
Dampak pada nilai kini
kewajiban
Dampak pada biaya jasa
kini
Perubahan tingkat kenaikan
gaji
Dampak pada nilai kini
kewajiban
Dampak pada biaya jasa
kini

2018

Penurunan/
Decrease of
1%

Kenaikan/
Increase of
1%

(17.191)

19.776

(12.596)

(1.835)

2.146

(1.387)

19.758

(17.275)

15.779

2.107

(1.808)

1.763

Profil jatuh tempo pembayaran imbalan adalah
sebagai berikut:

Penurunan/
Decrease of
1%

14.542

Change in discount rate
Effect on present value of
obligation

1.632 Effect on current service cost

(13.756)

Change in salary increase rate
Effect on present value of
obligation

(1.506) Effect on current service cost

Maturity profile of benefit payments is as follows:

31 Desember/December 31
2019
Kurang dari 1 tahun
Antara 1-5 tahun
Lebih dari 5 tahun

2018

22.277
62.478
1.146.862
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17.784
49.557
784.759

Less than 1 year
Between 1-5 years
More than 5 years
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23. IMBALAN KERJA (lanjutan)
b.

c.

d.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya
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23. EMPLOYEE BENEFITS (continued)
b.

Other long-term employee benefits

Imbalan kerja jangka panjang lainnya
merupakan
penghargaan tertentu
yang
diberikan Perusahaan, EPN, SCU dan PND
kepada para karyawannya berdasarkan
lamanya masa kerja karyawan, yang
dinamakan Ulang Tahun Dinas (“UTD”).
Imbalan ini dalam bentuk kas dalam jumlah
tertentu atau barang yang dibayarkan pada saat
karyawan mencapai UTD tertentu selama masa
kerjanya.

Other long-term employee benefits represent
certain awards provided by the Company, EPN,
SCU and PND to their employees based on the
employees’ length of service, namely Ulang
Tahun Dinas (“UTD”). The benefit is awarded in
the form of certain cash awards or goods which is
paid at the time the employees reach certain
anniversary dates during employment.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
liabilitas yang diakui dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian terkait dengan
program ini masing-masing sebesar Rp21.013
dan Rp16.861.

As of December 31, 2019 and 2018, liability
recognized in the consolidated statement of
financial position with respect to the program
amounted to Rp21,013 and Rp16,861,
respectively.

Program pensiun iuran pasti

c.

Defined contribution pension plan

Perusahaan, EPN, SCU dan PND menyediakan
program pensiun iuran pasti untuk karyawan
tetap yang dipekerjakan sejak 1 Oktober 2002.
Iuran program tersebut dikelola oleh Dana
Pensiun Lembaga Keuangan (”DPLK”) PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk dan DPLK
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The Company, EPN, SCU and PND provide a
defined contribution pension plan for employees
hired with permanent status since October 1,
2002. The contribution to the plan is managed by
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and
DPLK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018, beban yang
diakui terkait dengan program tersebut masingmasing sebesar Rp3.616 dan Rp3.424.

For the years ended December 31, 2019 and
2018, expenses recognized with respect to the
plan amounted Rp3,616
and Rp3,424,
respectively.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

d.

Akun ini merupakan liabilitas imbalan kerja
jangka pendek yang terdiri dari akrual untuk
gaji, iuran dana pensiun, jaminan sosial tenaga
kerja dan imbalan kerja karyawan lainnya.

Short-term employee benefits liability
This account represents short-term employee
benefits liability consisting of accounts for
salaries, contributions for pension funds,
employee social security and other employee
benefits.
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24. EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK
a.

24. EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE
PARENT

Modal saham

a.

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah
sebagai berikut:

Share capital
The composition of shareholders of the Company
is as follows:

31 Desember/December 31, 2019 and 2018
Jumlah
saham/
Number of
shares

Persentase
kepemilikan/
Percentage of
ownership

PT Pertamina (Persero)
Dana Pensiun Pertamina
Lain-lain (masing-masing
dengan kepemilikan
kurang dari 5%)

3.000.000.000
1.087.407.500

41,10%
14,90%

300.000
108.741

PT Pertamina (Persero)
Dana Pensiun Pertamina

3.211.092.500

44,00%

321.109

Others (ownership
below 5% each)

Total

7.298.500.000

729.850

Total

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
seluruh saham Perusahaan telah dicatat di
Bursa Efek Indonesia.
b.

Total

Tambahan modal disetor

As of December 31, 2019 and 2018, the entire
shares of the Company are listed on the Indonesia
Stock Exchange.
b.

Tambahan modal disetor terdiri dari:

Additional paid-in capital
Additional paid-in capital consists of:

31 Desember/December 31
2019
Agio saham
Biaya emisi saham
Selisih nilai transaksi penjualan
saham treasuri
Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali
Selisih transaksi dengan
pihak nonpengendali
Total

2018

438.000
(18.042)

438.000
(18.042)

9.654

9.654

1.810

1.810

4.269

4.269

Share premium
Shares issuance costs
Difference in value from
sale of treasury stock
Difference in value from
restructuring transaction of
entities under common control
Difference in transaction
with non-controlling interestl

435.691

435.691

Total
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24. EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (lanjutan)
c.

24. EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE
PARENT (continued)

Dividen dan cadangan umum

d.

c.

Dividend and general reserve

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perusahaan yang berita acaranya
diaktakan dengan Akta Notaris No. 29 tanggal
11 April 2019 dari Aulia Taufani, S.H., dan Akta
Notaris No. 24 tanggal 14 Mei 2018 dari Aulia
Taufani, S.H., para pemegang saham
menyetujui untuk membagikan dividen kas
sebesar Rp69.079 dan Rp37.071.

In the Shareholders’ Annual General Meetings of
the Company, the minutes of which was notarized
under Notarial Deed No. 29 dated April 11, 2019
of Aulia Taufani, S.H., and Notarial Deed No. 24
dated May 14, 2018 of Aulia Taufani, S.H., the
shareholders agreed to distribute cash dividends
amounting to Rp69,079 and Rp37,071.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perusahaan sebagaimana disebutkan
di atas, para pemegang saham juga menyetujui
untuk membentuk cadangan umum sehingga
menjadi Rp135.229 dan Rp134.229 masingmasing pada tanggal 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018. Cadangan umum tersebut
ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang penggunaannya sesuai dengan
Anggaran Dasar Perusahaan.

In the abovementioned Shareholders’ Annual
General Meetings of the Company, the
shareholders
also
agreed
to
allocate
appropriation for general reserve so that the
balance becoming Rp135,229 and Rp134,229 as
of December 31, 2019 and December 31, 2018,
respectively.
Such
general
reserve
is
appropriated to meet the requirement of the
Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, the
use of which is in accordance with the Company’s
Articles of Association.

Penghasilan komprehensif lain

d.

Mutasi penghasilan komprehensif lain (setelah
pajak penghasilan) adalah sebagai berikut:

Other comprehensive income
The movements in other comprehensive income
(net of income tax) are as follows:

31 Desember/December 31
2019

2018

Saldo awal
Penghasilan komprehensif lain
tahun berjalan

(44.436)

(56.195)

(10.852)

11.759

Saldo akhir

(55.288)

(44.436)

25. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Beginning balance
Other comprehensive income
for the period/year
Ending balance

25. NON-CONTROLLING INTERESTS

Kepentingan nonpengendali merupakan bagian
pemegang saham nonpengendali atas ekuitas
entitas anak sebagai berikut:

Non-controlling interests represent the non-controlling
shareholders’ portion on equity of the following
subsidiaries:

31 Desember/December 31
2019

2018

PND
EFK
SCU
ETSA
EPN

4.218
1.055
16
(24)
(3.605)

4.218
1.053
16
(26)
(3.556)

PND
EFK
SCU
ETSA
EPN

Total

1.660

1.705

Total
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26. PENDAPATAN

26. REVENUES

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

The details of revenues are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

1.676.522
321.778
200.547

1.442.648
518.533
204.649

2.198.847

2.165.830

Pihak berelasi (Catatan 31i):
Jasa distribusi dan logistik energi
Jasa hulu migas terintegrasi
Jasa penunjang migas

2.444.795
3.500.113
241.367

2.253.208
2.125.306
80.430

6.186.275

4.458.944

Total

8.385.122

6.624.774

Pihak ketiga:
Jasa distribusi dan logistik energi
Jasa hulu migas terintegrasi
Jasa penunjang migas

Rincian penjualan kepada pelanggan dengan jumlah
lebih besar dari 10% pendapatan adalah sebagai
berikut:

Third parties:
Energy distribution and logistics services
Integrated upstream oil and gas services
Oil and gas support services
Related parties (Note 31i):
Energy distribution and logistics services
Integrated upstream oil and gas services
Oil and gas support services
Total

Details of sales to customers that make up more than
10% of revenues are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31

Pendapatan/Revenue
2019

2018

Persentase dari total
pendapatan/Percentage
of total revenue
2019

2018

PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina EP
PT Pertamina Hulu Indonesia

2.586.687
1.688.629
914.568

2.277.838
1.314.186
489.048

30,8%
20,1%
10,9%

34,4%
19,8%
7,4%

PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina EP
PT Pertamina Hulu Indonesia

Total

5.189.884

4.081.072

61,8%

61,6%

Total
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27. BEBAN POKOK PENDAPATAN

27. COST OF REVENUES

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai
berikut:

The details of cost of revenues are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
Jasa subkontrak
Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan
Sewa
Bahan bakar
Penyusutan dan amortisasi
Bahan pembantu yang digunakan
Fasilitas kantor
Mobilisasi dan demobilisasi
Transportasi dan perjalanan
Perbaikan dan pemeliharaan
Representasi dan donasi
Perlengkapan workshop
Utilitas
Perizinan
Jasa profesional
Asuransi
Denda proyek
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000)

2019

2018

1.503.044
1.109.099
1.063.238
518.242
426.174
302.716
150.933
110.393
103.977
68.141
62.569
47.513
45.171
39.008
36.078
22.621
14.201
26.378

1.297.804
906.316
631.113
389.254
378.816
220.548
100.346
96.000
73.820
28.957
35.360
43.861
41.176
29.448
33.592
23.471
3.812
34.795

5.649.496

4.368.489

Persediaan awal
Pembelian
Persediaan akhir

76.194
1.879.016
(90.666)

33.402
1.646.983
(76.194)

1.864.544

1.604.191

Total

7.514.040

5.972.680

Pembelian dari pemasok dengan jumlah lebih besar
dari 10% pendapatan adalah dari PT Pertamina
(Persero) masing-masing sebesar Rp2.037.648 dan
Rp1.804.609 untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Sub-contract services
Salaries, wages, and employee benefits
Rent
Fuel
Depreciation and amortization
Additional materials used
Office facilities
Mobilization and demobilization
Transportation and travelling
Repairs and maintenance
Representation and donation
Workshop supplies
Utilities
Permit
Professional service
Insurance
Project penalty
Others (each below Rp5,000)
Beginning inventories
Purchases
Ending inventories
Total

Purchases from vendor that make up more than 10%
of revenues are arising from PT Pertamina (Persero)
amounting to Rp2,037,648 and Rp1,804,609 for the
years ended December 31, 2019 and 2018,
respectively.

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Rincian beban umum dan administrasi adalah
sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are
as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan
Fasilitas kantor
Transportasi dan perjalanan dinas
Jasa teknik dan profesional
Office support
Penyusutan dan amortisasi
Utilitas
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000)

225.911
22.566
18.968
15.739
6.841
6.209
6.020
30.967

188.689
8.214
9.819
17.931
5.096
7.629
3.507
27.855

Salaries, wages, and employee benefits
Office facilities
Transportation and travelling
Technical and professional services
Office support
Depreciation and amortization
Utilities
Others (each below Rp5,000)

Total

333.221

268.740

Total
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29. BEBAN KEUANGAN

29. FINANCE EXPENSES

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

The details of finance expenses are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
Bunga pinjaman
Biaya administrasi bank
Amortisasi biaya pinjaman
Rugi (laba) selisih kurs atas pinjaman
Total

2018

47.048
8.325
1.747

34.477
5.754
65

(16.630)

49.796

Interest on loan
Bank administration charges
Amortization of costs of loan
Loss (gain) on foreign currency
exchange of loan

40.490

90.092

Total

30. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

30. OTHER INCOME (EXPENSES)

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

The details of this account is as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing - neto
Lain-lain - neto (masing-masing
di bawah Rp10.000)

(16.875)

41.948

Gain (loss) on foreign currency exchange
differences - net

1.170

25.582

Miscellaneous - net (each below Rp10,000)

Neto

(15.705)

67.530

Net

31. INFORMASI
BERELASI

MENGENAI

PIHAK-PIHAK

31. RELATED PARTIES INFORMATION

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan
transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas
dianggap berelasi jika entitas tersebut, baik secara
langsung
maupun
tidak
langsung,
dapat
mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau
memiliki pengaruh signifikan atas Grup dalam
pengambilan keputusan keuangan dan operasional.
Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut
sepengendalian dengan Grup. Karena entitas induk
terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik
Indonesia, Grup mengakui hubungan berelasi
dengan entitas berelasi dengan Pemerintah.

88
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In the normal course of business, the Group enters into
transactions with related parties. Entities are
considered to be related if the entity has the ability,
directly or indirectly, to control or jointly control or have
significant influence over the Group in making financial
and operating decisions. Entities are also considered
to be related if they are under common control with the
Group. Since the Company’s ultimate parent is the
Government of the Republic of Indonesia, the Group
recognized
related
party
relationship
with
Government-related entities.
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PIHAK-PIHAK

31. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi
adalah sebagai berikut:

Transactions and balances with related parties are as
follows:

a)

a)

Kas dan setara kas (Catatan 4)

Cash and cash equivalents (Note 4)

Persentase terhadap
total aset/
Percentage to
total assets
(%)
31 Desember/December 31 31 Desember/December 31
2019

2018

2019

2018

Bank

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga Tbk
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Syariah Mandiri
Subtotal

Cash in banks

354.742

170.363

5,2

3,0

268.799

264.466

3,9

4,7

96.157

25.521

1,4

0,5

2.468

191

0,0

0,0

1.717
1.677
620

1.785
1.055
591

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga Tbk
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Syariah Mandiri

726.180

463.972

10,5

8,2

Sub-total

Call deposit dan deposito
berjangka
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri

17.496
10.000

14.000
10.000

0,3
0,1

0,2
0,2

9.000
-

12.000
200

0,1
-

0,2
0,0

Call deposits and time
deposits
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri

Subtotal

36.496

36.200

0,5

0,6

Sub-total

762.676

500.172

11,0

8,8

Total

Total
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PIHAK-PIHAK

31. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Piutang usaha (Catatan 5)

b)

Trade receivables (Note 5)

Persentase terhadap
total aset/Percentage to
total assets
(%)
31 Desember/December 31 31 Desember/December 31
2019
Difakturkan
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina Hulu Energi
PT Pertamina Drilling Service
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Nusantara Regas
Lain-lain (masing-masing
dibawah 0,5% dari
modal disetor)

2018

2019

2018

165.985
107.228
91.093
55.063
16.869
13.588
5.185

111.921
59.351
45.623
8.774
5.210

2,4
1,6
1,3
0,8
0,2
0,2
0,1

2,0
1,0
0,8
0,2
0,1

Billed
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina Hulu Energi
PT Pertamina Drilling Service
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Nusantara Regas

31.979

33.552

0,5

0,6

Others (each below 0.5% of
paid-in capital

486.990

264.431

7,1

4,7

Sub-total

454.593
386.772
329.911
101.331
33.011
22.518
11.378

555.093
45.990
255.949
95.111
13.586
27.275
19.108

6,7
5,7
4,8
1,5
0,5
0,3
0,2

Unbilled
9,8
PT Pertamina EP
0,8
PT Pertamina Hulu Energi
4,5
PT Pertamina (Persero)
1,7
PT Pertamina Hulu Indonesia
0,2 PT Perusahaan Gas Negara Tbk
0,5 PT Pertamina Geothermal Energy
0,3
PT Pertamina Drilling Services

21.431

19.168

0,3

0,4

Others (each below 0.5% of
paid-in capital)

Subtotal

1.360.945

1.031.280

20,0

18,2

Sub-total

Total
Penyisihan penurunan nilai

1.847.935
(12.270)

1.295.711
(9.875)

27,1
(0,2)

22,9
(0,2)

Neto

1.835.665

1.285.836

26,9

22,7

Subtotal
Belum difakturkan
PT Pertamina EP
PT Pertamina Hulu Energi
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Pertamina Geothermal Energy
PT Pertamina Drilling Services
Lain-lain (masing-masing
dibawah 0,5% dari
modal disetor)
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Total
Allowance for impairment
Net
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31. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 6)

c)

Other current financial assets (Note 6)

Persentase terhadap
total aset/Percentage to
total assets
(%)
31 Desember/December 31 31 Desember/December 31
2019
Piutang lain-lain
PT Pertamina (Persero)

-

2019

3.447

2018
-

0,1

Others receivable
PT Pertamina (Persero)

Piutang sewa pembiayaan
- bagian lancar
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina EP

20.837
5.910
3.749

11.764
1.763

0,3
0,1
0,1

0,2
0,0

Finance lease receivables current portion
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina EP

Subtotal

30.496

13.527

0,5

0,3

Sub-total

Bank yang dibatasi
penggunaannya
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

-

875

-

0,0

-

1

-

0,0

Restricted cash in bank
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

-

876

-

0,0

Sub-total

30.496

17.850

0,5

0,3

Total

Subtotal
Total

d)

2018

Aset
keuangan
(Catatan 10)

tidak

lancar

lainnya

d)

Other non-current financial assets (Note 10)

Persentase terhadap
total aset/Percentage to
total assets
(%)
31 Desember/December 31 31 Desember/December 31
2019

2018

2019

2018

Piutang sewa pembiayaan
- bagian tidak lancar
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina EP

286.221
41.018
6.549

44.883
8.427

4,2
0,6
0,1

0,8
0,1

Finance lease receivables non-current portion
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina EP

Total

333.788

53.310

4,9

0,9

Total

91
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The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
31. INFORMASI
MENGENAI
BERELASI (lanjutan)
e)

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

PIHAK-PIHAK

31. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 16)

e)

Short-term bank loans (Note 16)

Persentase terhadap
total liabilitas/Percentage to
total liabilities
(%)
31 Desember/December 31 31 Desember/December 31
2019
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
Total

f)

2018

2019

2018

-

27.427

-

1,2

-

16.268

-

0,7

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

-

43.695

-

1,9

Total

Utang usaha (Catatan 17)

f)

Trade payables (Note 17)

Persentase terhadap
total liabilitas/Percentage to
total liabilities
(%)
31 Desember/December 31 31 Desember/December 31
2019

g)

2018

2019

2018

PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Retail
Lain-lain (masing-masing
di bawah 0,5% dari
modal disetor)

218.884
15.065
4.442

240.266
5.613
6.634

6,8
0,5
0,1

10,2
0,2
0,3

PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Retail

6.235

7.873

0,2

0,3

Others (each below 0.5% of
paid-in capital)

Total

244.626

260.386

7,6

11,0

Total

Pendapatan ditangguhkan (Catatan 22)

g)

Deferred income (Note 22)

Persentase terhadap
total liabilitas/Percentage to
total liabilities
(%)
31 Desember/December 31 31 Desember/December 31
2019

h)

2018

2019

2018

PT Pertamina (Persero)

101.650

-

3,1

-

PT Pertamina (Persero)

Total

101.650

-

3,1

-

Total

Kompensasi personil manajemen kunci

h)

Key management personnel compensation

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Imbalan kerja jangka pendek
Pesangon pemutusan kerja

31.528
1.280

26.380
2.469

Short-term employee benefits
Termination benefits

Total

32.808

28.849

Total

92
336
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31. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Pendapatan (Catatan 26)

i)

Revenues (Note 26)

Persentase terhadap
total pendapatan/
Percentage to
total revenues
(%)
Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,
2019

j)

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

2018

2019

2018

PT Pertamina (Persero)
2.586.687
PT Pertamina EP
1.688.629
PT Pertamina Hulu Indonesia
914.568
PT Pertamina Hulu Energi
762.331
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
59.909
PT Pertamina Geothermal Energy 46.419
PT Pertamina Drilling
Services Indonesia
25.001
13.219
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Lubricant
3.903
Lain-lain (masing-masing
di bawah 0,5% dari
modal disetor)
85.609

2.277.838
1.314.186
489.048
124.325
25.403
38.200

30,8
20,1
10,9
9,1
0,7
0,6

125.382
3.398

0,3
0,2
0,0

61.164

1,0

0,7

Others (each below 0.5% of
paid-in capital)

Total

4.458.944

73,7

67,2

Total

6.186.275

Pembelian (Catatan 27)

j)

34,4
PT Pertamina (Persero)
19,8
PT Pertamina EP
7,4
PT Pertamina Hulu Indonesia
1,9
PT Pertamina Hulu Energi
0,4 PT Perusahaan Gas Negara Tbk
0,6 PT Pertamina Geothermal Energy
PT Pertamina Drilling Services
1,9
Indonesia
PT Pertamina Patra Niaga
0,1
PT Pertamina Lubricant

Purchases (Note 27)

Persentase terhadap total
beban pokok pendapatan/
Percentage to
total cost of revenues
(%)
Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,
2019

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

2018

2019

2018

PT Pertamina (Persero)
2.037.648
Koperasi Karyawan Elnusa
312.270
PT Pertamina Niaga
30.437
PT Pertamina Lubricant
16.792
PT Pertamina Retail
10.058
PT Pertamina Trans Kontinental
9.312
PT Tugu Pratama Indonesia
8.094
Lain-lain (masing-masing
di bawah 0,5% dari
6.015
modal disetor)

1.804.609
251.710
42.954
14.923
10.189
8.862
10.022

27,1
4,2
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1

30,2
4,2
0,7
0,2
0,2
0,1
0,2

PT Pertamina (Persero)
Koperasi Karyawan Elnusa
PT Pertamina Niaga
PT Pertamina Lubricant
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Tugu Pratama Indonesia

2.478

0,1

0,1

Others (each below 0.5% of
paid-in capital)

Total

2.145.747

32,3

35,9

Total

2.430.626

93
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31. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang
signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah
sebagai berikut:
No.

Pihak-pihak berelasi/
Related parties

Summary of the nature of the relationship and
significant transactions with related parties is as
follows:
Sifat hubungan/
Nature of relationship

Sifat transaksi/
Nature of transaction

Entitas induk/Parent

Penjualan barang dan jasa dan
pembelian barang dagangan/
Sales of goods and services and
purchases of merchandise
inventories
Penjualan jasa/
Sales of services
Penjualan barang dan jasa/
Sales of goods and services
Penjualan jasa/
Sales of services
Penjualan jasa/
Sales of services
Penjualan jasa/
Sales of services
Penjualan jasa/
Sales of services
Penjualan barang dan
pembelian barang dagangan/
Sales of goods and purchases
of merchandise inventories
Penjualan jasa/
Sales of services
Penjualan jasa/
Sales of services
Pembelian jasa asuransi/
Purchases of insurance
services
Pembelian barang dagangan/
Purchases of merchandise
Inventories
Pembelian barang dagangan/
Purchases of merchandise
Inventories
Pembelian jasa sewa/
Purchases of rental services
Pembelian jasa sewa
dan alih daya/
Purchases of rental and
outsourcing services
Jasa perbankan/
Banking services

1.

PT Pertamina (Persero)

2.

PT Pertamina EP

3.

PT Pertamina Gas

4.

PT Pertamina Hulu Energi

5.

PT Pertamina Hulu Indonesia

6.

PT Pertamina Geothermal Energy

7.
8.

PT Pertamina Drilling Services
Indonesia
PT Pertamina Lubricant

9.

PT Nusantara Regas

10.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

11.

PT Tugu Pratama Indonesia

12.

PT Pertamina Retail

Entitas sepengendali/
Entity under common control

13.

PT Pertamina Patra Niaga

Entitas sepengendali/
Entity under common control

14.

PT Pertamina Trans Kontinental

15.

Koperasi Karyawan Elnusa

Entitas sepengendali/
Entity under common control
Manajemen kunci yang sama/
Common key management

16.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

17.

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

18.

PT Bank BNI Syariah

19.

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

Entitas sepengendali/
Entity under common control
Entitas sepengendali/
Entity under common control
Entitas sepengendali/
Entity under common control
Entitas sepengendali/
Entity under common control
Entitas sepengendali/
Entity under common control
Entitas sepengendali/
Entity under common control
Entitas sepengendali/
Entity under common control
Entitas sepengendali/
Entity under common control
Entitas sepengendali/
Entity under common control
Entitas sepengendali/
Entity under common control

Entitas berelasi dengan
Pemerintah/
Government-related entity
Entitas berelasi dengan
Pemerintah/
Government-related entity
Entitas berelasi dengan
Pemerintah/
Government-related entity
Entitas berelasi dengan
Pemerintah/
Government-related entity
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Jasa perbankan/
Banking services
Jasa perbankan/
Banking services
Jasa perbankan/
Banking services
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Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang
signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah
sebagai berikut:
Pihak-pihak berelasi/
Related parties

No.
20.

PT Bank Syariah Mandiri

21.

PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk

22.

PT Bank Rakyat Indonesia
Syariah

23.

PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga Tbk

32. PERJANJIAN
KONTINJENSI
a.

PENTING,

KOMITMEN

DAN

Perkara hukum

31. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)
Summary of the nature of the relationship and
significant transactions with related parties is as
follows:
Sifat hubungan/
Nature of relationship

Sifat transaksi/
Nature of transaction

Entitas berelasi dengan
Pemerintah/
Government-related entity
Entitas berelasi dengan
Pemerintah/
Government-related entity
Entitas berelasi dengan
Pemerintah/
Government-related entity
Entitas berelasi dengan
Pemerintah/
Government-related entity

Jasa perbankan/
Banking services
Jasa perbankan/
Banking services
Jasa perbankan/
Banking services
Jasa perbankan/
Banking services

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS,
AND CONTINGENCIES
a.

COMMITMENTS

Legal case

Dalam kegiatan usaha normal, Grup menjadi
pihak penggugat dan tergugat dalam perkara
hukum termasuk dalam proses hukum yang
sedang berjalan. Manajemen telah menilai
kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan
dari liabilitas kontinjensi terkait, tuntutan hukum
atau proses hukum yang sedang berjalan, dan
berdasarkan penilaian tersebut, manajemen
yakin bahwa tidak akan ada dampak material
yang berpotensi merugikan posisi keuangan,
hasil operasi maupun arus kas dari Grup.

In the ordinary course of business, the Group is a
plaintiff and defendant in several business
lawsuits as well as the named party in other
proceedings arising. Management has assessed
the likelihood of an unfavourable outcome of such
contingencies, lawsuits or other proceedings and
based on such assessment, management
believes they will not have a material adverse
effect on the financial position, operating results
or cash flows of the Group.

PT Bank Mega Tbk

PT Bank Mega Tbk

Pada tanggal 18 Mei 2011, Perusahaan
mengajukan
gugatan
perdata
melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada
PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) atas
pencairan deposito senilai Rp111.000 yang
dilakukan tanpa persetujuan Perusahaan.
Gugatan
ini
terdaftar
dalam
Perkara
No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Pada tanggal
21 Juli 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan sita
jaminan atas 2 (dua) bidang tanah milik Bank
Mega berdasarkan sertifikat sebagai berikut:

On May 18, 2011, the Company filed a civil lawsuit
with the South Jakarta District Court against
PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) on liquidation
of
deposits
worth
Rp111,000
without the consent of the Company.
The lawsuit was registered in Case
No.
284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
On
July 21, 2011, the Panel of Judges of the South
Jakarta District Court issued an order of collateral
foreclosure on 2 (two) plots of land owned by
Bank Mega based on the following certificates:
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DAN

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)

Perkara hukum (lanjutan)

a.

Legal case (continued)

PT Bank Mega Tbk (lanjutan)

PT Bank Mega Tbk (continued)

i.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) No.
95/Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
tercatat atas nama PT Bank Mega Tbk;

i.

ii.

Sertifikat HGB No. 97/Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, tercatat atas nama
PT Bank Mega Tbk.

ii.

Building Rights Title (“HGB”) Certificate
No. 95/Mampang Prapatan, South Jakarta,
registered under the name of PT Bank Mega
Tbk;
HGB Certificate No. 97/Mampang Prapatan,
South Jakarta, registered under the name of
PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal 22 Maret 2012, Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan
No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang isinya,
antara lain, mengabulkan gugatan Perusahaan
untuk sebagian dan memerintahkan Bank Mega
untuk membayar dana deposito senilai
Rp111.000 dan bunga 6% per tahun kepada
Perusahaan.

On March 22, 2012, the South Jakarta
District
Court
issued
Verdict
No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, the decision of
which, among others, partially accepted the
lawsuit filed by the Company and ordered Bank
Mega to pay the deposits fund amounting to
Rp111,000 and interest of 6% per annum to the
Company.

tersebut, pada
tanggal
putusan
Atas
16 April 2012, Bank Mega mengajukan Memori
Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Pada tanggal 11 Mei 2012, Perusahaan
menyampaikan Kontra Memori Banding kepada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Responding to the verdict, on April 16, 2012, Bank
Mega filed a Memorandum of Appeal to the
Jakarta High Court. On May 11, 2012, the
Company submitted its Counter-Memorandum of
Appeal to the Jakarta High Court.

Pada tanggal 5 Februari 2013, Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Putusan
No.
237/Pdt/2012/PT.DKI
tertanggal
10 Januari 2013 yang isinya menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang memerintahkan Bank Mega untuk
membayar dana deposito senilai Rp111.000
dan bunga 6% per tahun kepada Perusahaan.

On February 5, 2013, the Jakarta High Court
issued Verdict No. 237/Pdt/2012/PT.DKI dated
January 10, 2013, which reaffirmed the verdict
issued by the South Jakarta District Court which
ordered Bank Mega to pay the deposits fund
amounting to Rp111,000 and interest of 6% per
annum to the Company.

Atas putusan banding tersebut, pada tanggal
26 Februari 2013, Bank Mega mengajukan
Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung
Republik
Indonesia
(“MA”)
yang
pemberitahuannya diterima oleh Perusahaan
pada tanggal 13 Maret 2013. Pada tanggal
26 Maret 2013, Perusahaan menyampaikan
Kontra Memori Kasasi kepada MA.

Responding to the appeal verdict, on
February 26, 2013,
Bank
Mega
filed
a
Memorandum of Cassation to the Supreme Court
of the Republic of Indonesia (the “Supreme
Court”) of which the notice was received by the
Company on March 13, 2013. On March 26, 2013,
the
Company
submitted
its
CounterMemorandum of Cassation to the Supreme Court.

Pada tanggal 8 Januari 2015, Perusahaan
menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan
Kasasi MA No. 1111 K/Pdt/2013 tertanggal
12 Februari 2014 yang isinya menolak
permohonan kasasi Bank Mega. Dengan
demikian, MA telah menguatkan putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan
Bank Mega untuk membayar dana deposito
senilai Rp111.000 dan bunga 6% per tahun
kepada Perusahaan.

On January 8, 2015, the Company received the
Verdict Notification Letter from the Supreme Court
No. 1111 K/Pdt/2013 dated February 12, 2014,
which rejected the cassation filed by Bank Mega.
As such, the Supreme Court has reaffirmed the
verdicts issued by the Jakarta High Court and the
South Jakarta District Court which ordered Bank
Mega to pay the deposits fund amounting to
Rp111,000 and interest of 6% per annum to the
Company.
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32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
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a.

Legal case (continued)

PT Bank Mega Tbk (lanjutan)

PT Bank Mega Tbk (continued)

Atas putusan kasasi tersebut, pada tanggal
25 Maret 2015, Bank Mega mengajukan
Memori Peninjauan Kembali (“PK”) kepada MA.
Pada tanggal 25 Mei 2015, Perusahaan
menyampaikan Kontra Memori PK kepada MA.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan
keuangan konsolidasian, Perusahaan belum
menerima putusan atas PK tersebut dari MA.

Responding to the cassation verdict, on
March 25, 2015, Bank Mega filed a Memorandum
of Judicial Review to the Supreme Court. On
May 25, 2015, the Company submitted its
Counter-Memorandum of Judicial Review to the
Supreme Court. Up to the date of completion of
the consolidated financial statements, the
Company has not yet received the verdict on such
Judicial Review from the Supreme Court.

Sehubungan dengan adanya putusan kasasi
tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan melalui surat tertanggal 13 April 2015.
Ketua
Pengadilan
Negeri
Jakarta Selatan kemudian menerbitkan
Penetapan
No.
10/Eks.Pdt/2016
jo.
No.
284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
tertanggal
23 Februari 2016 yang memerintahkan
pemberian teguran (Aanmaning) kepada Bank
Mega agar melaksanakan putusan pengadilan
tersebut. Pada tanggal 23 Maret 2016, Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan
teguran (Aanmaning) kepada Bank Mega
dimana Bank Mega menolak melakukan
pembayaran dengan alasan telah mengajukan
gugatan
perlawanan
dalam
Perkara
No. 162/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

In relation to the cassation verdict, the Company
filed a request for execution to the
South Jakarta District Court through a letter dated
April 13, 2015. The Head of the South
Jakarta
District
Court
then
issued
Order
No.
10/Eks.Pdt/2016
jo.
No.
284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
dated
February 23, 2016 which ordered the issuance of
a warning (Aanmaning) to Bank Mega to
implement
the
courts
verdicts.
On
March 23, 2016, the Head of the South Jakarta
District Court issued the warning (Aanmaning) to
Bank Mega in which Bank Mega refused to pay on
the reason that it has filed a tierce opposition
which
was
registered
in
Case
No. 162/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Pada tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan
mengajukan permohonan lelang eksekusi atas
2 (dua) bidang tanah milik Bank Mega yang
telah ditetapkan sebagai sita jaminan dalam
perkara ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.
Ketua
Pengadilan
Negeri
Jakarta Selatan kemudian menerbitkan
Penetapan
No.
10/Eks.Pdt/2016
jo.
No.
284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
tertanggal
12
April
2016
yang
memerintahkan
pelaksanaan eksekusi pelelangan/penjualan di
muka umum atas aset-aset sita jaminan
tersebut.

On March 31, 2016, the Company filed a request
for executionary auction on 2 (two) plots of land
owned by Bank Mega which have been
determined as collateral foreclosure in this case to
the South Jakarta District Court. The Head of
South Jakarta District Court then issued
Order
No.
10/Eks.Pdt/2016
jo.
No.
284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
dated
April 12, 2016 which ordered the implementation
of public executionary auction/sale on such
collateral foreclosure assets.
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32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)

Perkara hukum (lanjutan)

a.

Legal case (continued)

PT Bank Mega Tbk (lanjutan)

PT Bank Mega Tbk (continued)

Pada tanggal 6 Desember 2017, Perusahaan
menerima dari kuasa hukum Perusahaan
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan terkait gugatan Perlawanan Bank Mega
No.
162/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
tertanggal
25 Oktober 2017, yang isinya antara lain
Menolak gugatan perlawanan Bank Mega untuk
seluruhnya.
Selanjutnya
pada
tanggal
10 Januari 2018, Perusahaan telah menerima
relaas (surat) pemberitahuan dari Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tentang penyerahan
memori banding Bank Mega terhadap putusan
perlawanan tersebut.

On December 6, 2017, the Company received the
Verdict Letter from South Jakarta District Court, in
relation
to
the
Bank
Mega’s
case
No.
162/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
dated
October 25, 2017 from the Company legal
counsels, whose contents include rejecting the
Bank Mega resistance lawsuit to the entirely.
Subsequently, on January 10, 2018, the Company
has received the letter of notification from South
Jakarta District Court on submission letter of Bank
Mega memorandum appeal to the resolution’s
decision.

Terhadap Memori Banding Bank Mega, pada
tanggal 26 Maret 2018, kuasa hukum
Perusahaan mengajukan Kontra Memori
Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Responding to Bank Mega Memorandum Appeal,
on March 26, 2018, the Company filed Counter –
Memorandum Appeal to Jakarta High Court,
through South Jakarta District Court.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan
keuangan konsolidasian, perkara ini masih
dalam proses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Until the completion date of the consolidated
financial statements, the case is stil in process at
DKI Jakarta High Court.

Perjanjian kerja sama

b.

Cooperation agreement

Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber
Daya Mineral (“PUSDATIN”)

Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber
Daya Mineral (“PUSDATIN”)

Pada bulan Maret 1998, PND menandatangani
Perjanjian Kerjasama dengan Direktur Jenderal
Minyak dan Gas (“Dirjen Migas”) No.
242A/32/DJM/1998:
012/PND/KTR/X100/98
untuk pengelolaan dan pemasyarakatan data
minyak dan gas bumi. Perjanjian ini
didasari
atas
Surat
Keputusan
No.
176.K.702/D.DJM/1997
tanggal
24 November 1997, tentang penunjukan PND
sebagai
pelaksana
pengelolaan
dan
pemasyarakatan
data
eksplorasi
dan
eksploitasi minyak dan gas bumi.

In March 1998, PND entered into a Cooperation
Agreement with the Director General of Oil and
Gas (“Dirjen Migas”) No. 242A/32/DJM/1998:
012/PND/KTR/X100/98 to manage and socialise
the oil and gas data. This agreement
was
based
on
the
Decision
Letter
No.
176.K/702/D.DJM/1997
dated
November 24, 1997, regarding the appointment
of PND as the executor of oil and gas exploration
and exploitation data management and
socialization.
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Perjanjian kerja sama (lanjutan)

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)
b.

Cooperation agreement (continued)

Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber
Daya Mineral (“PUSDATIN”) (lanjutan)

Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber
Daya Mineral (“PUSDATIN”) (continued)

Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2007, PND
bersama dengan Dirjen Migas dan PUSDATIN
menandatangani
Amandemen
Perjanjian
Kerjasama. Dalam amendemen perjanjian
tersebut disebutkan bahwa Dirjen Migas
mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya
kepada
PUSDATIN.
PUSDATIN
akan
memperoleh 5% hingga 15% dari penghasilan
PND yang diperoleh dari pengelolaan dan
pemasyarakatan data dan disetorkan ke Kas
Negara dalam bentuk Penerimaan Negara
Bukan Pajak (“PNBP”). Amandemen Perjanjian
Kerja Sama ini akan berlaku sampai dengan
tanggal 10 Maret 2018.

Furthermore, on January 4, 2007, PND together
with the Dirjen Migas and the PUSDATIN signed
the Amendment on the Cooperation Agreement.
The amended agreement stated that the Dirjen
Migas transferred all of its rights and obligations
to PUSDATIN. PUSDATIN will receive a 5% to
15% share from the proceeds of data
management and socialization obtained by PND
which shall be paid to the State Treasury as Nontax State Revenues (“PNBP”). The amended
Cooperation Agreement will be valid until
March 10, 2018.

Sejak tanggal 11 Maret 2018, PT Pertamina
(Persero)
ditunjuk
sebagai
pelaksana
pengelolaan dan permasyarakatan data
eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
bumi. PT Pertamina (Persero) menunjuk
langsung PND untuk pengelolaan dan
permasyarakatan data tersebut sampai dengan
11 Juli 2020.

Since March 11, 2018, PT Pertamina (Persero)
has the right as the executor of oil and gas
exploration dan exploitation data management
and
socializatio.
PND
received
direct
appointment from PT Pertamina (Persero) for
those data management and socialization valid
until July 11, 2020.

Grup Pertamina

Pertamina Group

Perusahaan
menandatangani
berbagai
perjanjian pekerjaan jasa data seismic, drilling
dan oilfield maintenance dengan Grup
Pertamina. Perjanjian-perjanjian ini akan
berakhir pada berbagai tanggal antara tanggal
12 Januari 2019 sampai 9 November 2021.

The Company signed several seismic data,
drilling and oilfield maintenance services
agreements with Pertamina Group. These
agreements are valid up to various dates from
January 12, 2019 until November 9, 2021.

EPN menandatangani beberapa perjanjian
dengan PT Pertamina (Persero) mengenai
pengelolaan truk tangki dan jasa sewa pakai
truk tangki di beberapa wilayah. Perjanjian ini
akan berakhir pada berbagai tanggal antara
tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan
tanggal 28 Februari 2022. Pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018, total penghasilan jasa dan sewa dari
perjanjian tersebut masing-masing sebesar
Rp1.970.585 dan Rp1.126.406.

EPN
signed
several
agreements
with
PT Pertamina (Persero) on the management of
fuel transportation vehicles and also rental of
transportation vehicles services covering several
areas. The agreements will be valid up to various
dates from January 31, 2020 until February 28,
2022. For the years ended December 31, 2019
and 2018, total service and rental income from
these agreements amounted to Rp1,970,585 and
Rp1,126,406, respectively.
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32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)

Perjanjian kerja sama (lanjutan)

b.

Grup Pertamina (lanjutan)

Pertamina Group (continued)

EPN
dan
PT
Pertamina
(Persero)
menandatangani perjanjian penyediaan Jasa
Depot Mini LPG Pressurized di Amurang,
Sulawesi Utara (“Depot Mini LPG”). Jangka
waktu perjanjian ini adalah 10 (sepuluh) tahun
sejak dimulainya pengoperasian Depot Mini
LPG. Pada saat berakhirnya perjanjian, PT
Pertamina (Persero) atau afiliasinya berhak
untuk membeli keseluruhan aset dengan nilai
yang disepakati sebesar Rp107.000 atau
memperpanjang perjanjian selama 5 (lima)
tahun dengan tarif yang akan disesuaikan
kemudian. Pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019, total penghasilan
sewa dari perjanjian tersebut adalah sebesar
Rp6.183. Pada tanggal 31 Desember 2019,
pendapatan
tangguhan
yang
belum
diamortisasi dari perjanjian tersebut adalah
sebesar Rp101.650.

EPN and PT Pertamina (Persero) entered into
agreement to provide Depot Mini LPG
Pressurized Services in Amurang, North Sulawesi
(“Depot Mini LPG”). The duration of the
agreement is 10 (ten) years since the start of
operation of the Depot Mini LPG. At the end of the
agreement, PT Pertamina (Persero) or its
affiliates have rights to purchase the whole assets
with agreed amount of Rp107,000 or to extend the
agreement for 5 (five) years with later adjusted
tariff. For the year ended December 31, 2019,
total rental income from the agreement amounted
to Rp6,183. As of December 31, 2019,
unamortized deferred income from the agreement
amounted to Rp101,650.

PT Waskita Adhi Sejahtera (“WAS”)

PT Waskita Adhi Sejahtera (“WAS”)

Perusahaan dan PT Waskita Adhi Perkasa
(“WAS”) menandatangani Perjanjian Kerjasama
Operasi (“KSO”) dengan tanggal efektif
perjanjian yaitu 12 Desember 2016. KSO ini
dibentuk untuk melakukan proyek jasa
pemeliharaan elektrikal dan instrumentasi dari
BP Berau Ltd. Komposisi kepemilikan pada
KSO adalah 51% oleh Perusahaan dan 49%
oleh WAS.

The Company and PT Waskita Adhi Perkasa
(“WAS”) entered into Joint Operation (“JO”)
agreement with effective date of the agreement on
December 12, 2016. The JO is establised in order
to perform electrical and instrumentation
maintenance services project from BP Berau Ltd.
The composition of ownerships in JO are 51%
owned by the Company and 49% owned by WAS.

Komitmen pengeluaran barang modal

c.

Grup memiliki komitmen pengeluaran barang
modal dalam menjalankan usaha normalnya.
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
total komitmen pengeluaran barang modal Grup
yang belum terealisasi masing-masing sebesar
Rp851 dan Rp9.406.
d.

Cooperation agreement (continued)

Fasilitas penjaminan bank

The Group has capital expenditure commitments
in the normal course of business. As of
December 31, 2019 and 2018, the Group’s total
outstanding capital expenditure commitments
amounted to Rp851 and Rp9,406, respectively.
d.

Grup memiliki beberapa fasilitas penjaminan
bank yang batas maksimumnya tergabung
dengan fasilitas pinjaman dari BNI, BRI, ICBC,
Mizuho, UOB, BTPN dan Mandiri (Catatan 15).
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
total fasilitas penjaminan bank yang belum
digunakan
masing-masing
sebesar
$AS76.217.740 dan $AS44.564.273.
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Capital expenditure commitments

Bank guarantee facilities
The Group has several bank guarantee facilities
of which the maximum limits are combined with
the loan facilities from BNI, BRI, ICBC, Mizuho,
UOB, BTPN, and Mandiri (Note 15). As of
December 31, 2019 and 2018, the total unused
to
amounted
bank
guarantee
facilities
US$76,217,740 and US$44,564,273, respectively
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33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

33. SEGMENT INFORMATION (continued)

Ringkasan berikut ini menggambarkan bisnis utama
dari setiap segmen yang dilaporkan Grup:

The following summary describes the core businesses
of each of the Group’s reportable segments:

a)

Jasa hulu migas terintegrasi menyediakan jasa
pengukuran data geofisika/seismik, jasa
pemboran migas dan jasa oilfield.

a)

Integrated upstream oil and gas services provide
geophysical/seismic data services, oil and gas
drilling service and oilfield services.

b)

Jasa penunjang migas menyediakan jasa
penguliran, perdagangan pipa OCGT (Open
Cycle Gas Turbine) dan fabrikasi, pembuatan
ulir (threading) untuk pemboran migas, jasa
pengelolaan data dan informasi energi dan
sumber daya mineral (khususnya eksplorasi
dan eksploitasi minyak dan gas bumi), jasa
pengelolaan data migas, jasa pembangunan
sistem teknologi informasi terpadu, jasa
telekomunikasi, jasa penyediaan jaringan,
telekomunikasi satelit dan sistem komunikasi
VSAT (Very-Small-Aperture Terminal).

b)

Oil and gas support services provide threading
services, OCGT (Open Cycle Gas Turbine) pipe
trading and manufacturing, threading for oil and
gas drilling, data and information on energy and
mineral
resources
management
services
(particularly oil and gas exploration and
exploitation), oil and gas data management
services, integrated information technology
development
services,
telecommunication
services, network services provider, satellite
communications,
and
Very-Small-Aperture
Terminal-based communication systems.

c)

Jasa distribusi dan logistik energi menyediakan
jasa
penyimpanan,
perdagangan,
pendistribusian dan pemasaran produk minyak
dan gas di Indonesia.

c)

Energy distribution and logistics services provide
storage services, trading, distribution and
marketing of oil and gas products in Indonesia.

Informasi mengenai segmen yang dilaporkan dan
rekonsiliasi antara ukuran segmen dengan jumlah
yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian
adalah sebagai berikut:

Information about reportable segments and
reconciliation between segment measures and the
amounts recognized in the consolidated financial
statements are as follows:

31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/
December 31, 2019 and the year then ended
Jasa
hulu migas
terintegrasi/
Integrated
upstream
oil and gas
services
Pendapatan eksternal
Pendapatan antarsegmen
Total pendapatan
Beban pokok pendapatan
Laba bruto
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Pendapatan (beban) lain-lain - neto
Laba sebelum pajak final dan
pajak penghasilan
Beban pajak final
Laba sebelum pajak penghasilan
Beban pajak penghasilan
Laba tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain
Total laba komprehensif
tahun berjalan
Informasi-informasi lain
Total aset
Total liabilitas
Ekuitas - neto
Penyusutan dan amortisasi
Penambahan aset tetap

3.821.891
25.124

Jasa
penunjang
migas/
Oil and gas
support
services
441.914
546.749

Jasa
distribusi
dan logistik
energi/
Jumlah
Energy
sebelum
distribution
rekonsiliasi/
and logistics Total before Rekonsiliasi/ Konsolidasian/
services
reconciliation Reconciliation Consolidated
4.121.317
242.772

8.385.122
814.645

(814.645)

8.385.122
-

3.847.015

988.663

4.364.089

9.199.767

(814.645)

8.385.122

(3.578.480)

(820.397)

(3.909.600)

(8.308.477)

794.437

(7.514.040)

268.535

168.266

454.489

891.290

(20.208)

871.082

(2.722)

(798)

(660)

(4.180)

-

(4.180)

(193.642)
3.716
(24.702)
(15.347)

(65.396)
9.206
(5.478)
3.721

(81.465)
4.171
(10.310)
(5.720)

(340.503)
17.093
(40.490)
(17.346)

7.282
1.641

(333.221)
17.093
(40.490)
(15.705)

35.838

109.521

360.505

505.864

(17.201)

(5.531)

18.637

103.990

(14.328)
4.309
(11.753)

(1.631)

(7.444)

90.482

4.606.703
2.092.940
2.513.762
(312.575)
210.948

(5.098)

(27.830)

355.407

478.034

(11.877)

(84.067)

(110.272)

92.113

271.340

367.762

1.086.423
316.169
770.254
(86.512)
61.018

2.532

(10.852)

(11.285)
-

494.579
(27.830)

External revenues
Inter-segment revenues
Total revenues
Total cost of revenues
Gross profit
Selling expenses
General and administrative
expenses
Finance income
Finance costs
Other income (expenses) - net
Profit before final tax and
income tax
Final tax expense

(11.285)

466.749

Profit before income tax

-

(110.272)

Income tax expense

(11.285)

356.477

-

(10.852)

Profit for the year
Other comprehensive income

273.872

356.910

(11.285)

345.625

Total comprehensive income
for the year

1.974.247
1.107.918
866.329
(45.745)
210.690

7.667.373
3.517.027
4.150.345
(444.832)
482.656

(862.336)
(288.688)
(573.647)
12.449
(13.695)

6.805.037
3.228.339
3.576.698
(432.383)
468.961

Other information
Total assets
Total liabilities
Equity - net
Depreciation and amortization
Additions of fixed assets
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33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

33. SEGMENT INFORMATION (continued)

31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/
December 31, 2018 and the year then ended
Jasa
hulu migas
terintegrasi/
Integrated
upstream
oil and gas
services
Pendapatan eksternal
Pendapatan antarsegmen
Total pendapatan
Beban pokok pendapatan
Laba bruto
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Pendapatan (beban) lain-lain - neto
Laba sebelum pajak final dan
pajak penghasilan

2.636.121
17.797

Jasa
penunjang
migas/
Oil and gas
support
services
292.797
405.706

2.653.918

698.503

(2.500.157)

(577.580)

153.761

120.923

3.892.296

7.244.717

(619.943)

6.624.774

(3.508.346)

(6.586.083)

613.403

(5.972.680)

383.950

658.634

(6.540)

6.624.774
-

-

(2.579)

(150.617)
5.052
(84.376)
64.876

(54.374)
5.877
(3.275)
4.157

(75.563)
7.676
(2.441)
(1.503)

(280.554)
18.605
(90.092)
67.530

11.814
-

(268.740)
18.605
(90.092)
67.530

(13.398)

73.260

311.682

371.544

5.274

376.818

(4.833)
68.427

Beban pajak penghasilan

(4.161)
307.521

(25.011)

-

346.533

5.274

Total revenues
Total cost of revenues
Gross profit
Selling expenses
General and administrative
expenses
Finance income
Finance expenses
Other income (expenses) - net
Profit before final tax and
income tax

(25.011)

Final tax expense

351.807

Profit before income tax

5.528

(9.220)

(71.799)

(75.491)

(23.887)

59.207

235.722

271.042

5.274

276.316

Profit for the year

11.759

1.734

1.326

14.819

(3.060)

11.759

Other comprehensive income

(12.128)

60.941

237.048

285.861

2.214

288.075

Total comprehensive income
for the year

884.244
172.267
711.977
85.625
43.739

1.378.949
715.780
663.172
34.930
106.738

6.390.494
2.548.890
3.841.604
392.331
522.410

5.657.327
2.357.127
3.300.200
386.445
521.972

Other information
Total assets
Total liabilities
Equity - net
Depreciation and amortization
Additions of fixed assets

4.127.301
1.660.843
2.466.455
271.776
371.933

-

External revenues
Inter-segment revenues

652.094

(2.579)

(16.017)

Informasi-informasi lain
Total aset
Total liabilitas
Ekuitas - neto
Penyusutan dan amortisasi
Penambahan aset tetap

(619.943)

(437)

(29.415)

Total laba komprehensif
tahun berjalan

6.624.774
619.943

(48)

Laba sebelum pajak penghasilan

Penghasilan komprehensif lain

3.695.856
196.440

(2.094)

Beban pajak final

Laba tahun berjalan

Jasa
distribusi
dan logistik
energi/
Jumlah
Energy
sebelum
distribution
rekonsiliasi/
and logistics Total before Rekonsiliasi/ Konsolidasian/
services
reconciliation Reconciliation Consolidated

(733.167)
(191.763)
(541.404)
(5.886)
(438)

(75.491)

Income tax expense

Informasi tentang pelanggan utama

Information on major customers

Berikut ini adalah alokasi pendapatan usaha Grup
berdasarkan kelompok pelanggan:

The following is the Group’s operating revenues
allocation based on customer grouping:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019

2018

Pihak ketiga
Bahan bakar minyak
Kontraktor bagi hasil
Pelanggan eceran/masyarakat
Lainnya

1.676.523
347.119
37.913
137.292

1.966.388
39.054
101.187
59.201

Third parties
Fuel oil
Production sharing contractors
Retail customers/public
Others

Pihak berelasi (Catatan 31i)

2.198.847
6.186.275

2.165.830
4.458.944

Related parties (Note 31i)

Total

8.385.122

6.624.774

Total

Grup tidak bergantung pada pendapatan dari suatu
pelanggan tertentu karena jasa-jasa yang
disediakan oleh Grup bukan merupakan jenis jasa
yang secara khusus diberikan untuk satu kelompok
pelanggan tertentu.
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The Group does not rely on revenue from any specific
customer group due to the services provided by the
Group are not being provided exclusively to a certain
group of customers.
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34. LABA PER SAHAM

34. EARNINGS PER SHARE

Rekonsiliasi perhitungan laba per saham adalah
sebagai berikut:

The reconciliation of earnings per share calculation is
as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
Laba periode berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik
entitas induk
Jumlah rata-rata tertimbang saham
Laba per saham (nilai penuh)

2019

2018

356.474
7.298.500.000

276.314
7.298.500.000

Profit for the period attributable to
owners of the parent
Weighted average number of shares

48,84

37,86

Earnings per share (full amount)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak
terdapat efek yang berpotensi dikonversi menjadi
saham biasa yang dapat menimbulkan pengaruh
dilusi pada laba per saham.
35. PENGUKURAN NILAI WAJAR

As of December 31, 2019 and 2018, there were no
securities potentially converted into ordinary shares
that would give rise to a dilution of earnings per share.

35. FAIR VALUE MEASUREMENT

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana
instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam
transaksi jangka pendek antara pihak yang
berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang
memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain
di dalam penjualan terpaksa atau penjualan
likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an
instrument could be exchanged in a current
transaction between knowledgeable willing parties in
an arm's length transaction, other than in a forced or
liquidation sale.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan
posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai
wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik
karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya
atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara
handal.

Financial instruments presented in the consolidated
statement of financial position are carried at fair value,
otherwise, they are presented at carrying amounts as
either these are reasonable approximation of fair
values or their fair values cannot be reliably measured.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk
tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan
liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi
sebagai berikut:
Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas
keuangan jangka pendek yang mencakup,
antara lain, kas dan setara kas, piutang usaha,
aset keuangan lancar lainnya, pinjaman bank
jangka pendek, utang usaha, liabilitas jangka
pendek lainnya - utang lain-lain dan titipan
pelanggan dan beban akrual, dianggap
mendekati jumlah tercatatnya.
Estimasi nilai wajar aset keuangan tidak lancar
lainnya ditentukan dengan mendiskontokan
arus kas masa depan menggunakan tingkat
suku bunga bebas risiko untuk instrumen
serupa.

The Group determined the fair value measurement for
disclosure purposes of each financial asset and
financial liability based on the following methods and
assumptions:
The fair value of current financial assets and
current financial liabilities which includes, among
others, cash and cash equivalents, trade
receivables, other current financial assets, shortterm bank loans, trade payables, other noncurrent liabilities - other payables and customer
deposits and accrued expenses, are considered
to approximate their carrying amounts.
The estimated fair values of other non-current
financial assets are determined by discounting the
future cash flows using risk-free interest rates for
similar instruments.

103
347

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)
-

-

35. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

Aset keuangan tersedia untuk dijual yang terdiri
dari investasi pada saham dengan persentase
kepemilikan di bawah 20% dicatat pada biaya
perolehan karena investasi pada instrumen
ekuitas tersebut tidak memiliki kuotasi harga di
pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur
secara handal.
Estimasi nilai wajar pinjaman bank jangka
panjang ditentukan dengan mendiskontokan
arus kas masa depan dengan menggunakan
tingkat suku bunga pasar untuk instrumen
dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo
yang serupa.

Tabel berikut menyajikan perbandingan jumlah
tercatat dengan estimasi nilai wajar instrumen
keuangan dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian.
31 Desember/
December 31,
2019
Jumlah
tercatat/
Carrying
amount
Aset keuangan
Kas dan setara kas
Piutang usaha - neto
Aset keuangan lancar lainnya neto
Aset keuangan tidak lancar
lainnya - neto
Total

-

-

Available-for-sale financial asset that comprised
investments in shares with percentage of
ownership interest less than 20% are recognized
at cost due to such investments in equity
instruments have no quoted market price in an
active market and their fair value cannot be
reliably measureable.
The estimated fair values of long-term bank loans
are determined by discounting the future cash
flows using market interest rates for instruments
with similar terms, credit risk and remaining
maturities.

The following table presents the comparison between
the carrying amounts and the estimated fair values of
financial instruments in the consolidated statement of
financial position.
31 Desember/
December 31,
2018

Estimasi
nilai wajar/
Estimated
fair value

Jumlah
tercatat/
Carrying
amount

Estimasi
nilai wajar/
Estimated
fair value

856.122
2.089.958

856.122
2.089.958

719.457
1.571.843

719.457
1.571.843

35.124

35.124

21.090

21.090

464.953

464.953

163.961

163.961

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables - net
Other current financial
assets - net
Other non-current financial
assets - net

3.446.157

3.446.157

2.476.351

2.476.351

Total

309.302
692.797

309.302
692.797

608.865
517.470

608.865
517.470

Liabilitas keuangan
Pinjaman bank jangka pendek
Utang usaha
Liabilitas jangka pendek lainnya
Titipan pelanggan
Utang lain-lain
Liabilitas imbalan kerja
jangka pendek
Beban akrual
Pinjaman bank jangka panjang

28.033
16.259

28.033
16.259

23.962
15.812

23.962
15.812

119.055
1.004.400
817.738

119.055
1.004.400
817.738

85.031
822.079
212.550

85.031
822.079
212.550

Financial liabilities
Short-term bank loans
Trade payables
Other current liabilities
Customer deposits
Other payables
Short-term employee
benefits liability
Accrued expenses
Long-term bank loans

Total

2.987.584

2.987.584

2.285.769

2.285.769

Total

Hirarki Nilai Wajar

Fair Value Hierarchy

Aset dan liabilitas keuangan diklasifikasikan secara
keseluruhan berdasarkan tingkat terendah dari
masukan (input) yang signifikan terhadap
pengukuran nilai wajar. Penilaian dampak signifikan
dari suatu input tertentu terhadap pengukuran nilai
wajar membutuhkan pertimbangan dan dapat
mempengaruhi penilaian dari aset dan liabilitas yang
diukur dan penempatannya dalam hirarki nilai wajar.

Financial assets and liabilities are classified in their
entirety based on the lowest level of input that is
significant to the fair value measurements. The
assessment of the significance of a particular input to
the fair value measurements requires judgement and
may affect the valuation of the assets and liabilities
being measured and their placement within the fair
value hierarchy.
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35. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

Hirarki Nilai Wajar (lanjutan)

Fair Value Hierarchy (continued)

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga yang
dikuotasikan (quoted prices) dalam sebuah pasar
yang aktif. Jika pasar untuk sebuah instrumen
keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar
dengan menggunakan metode penilaian. Tujuan
dari penggunaan metode penilaian adalah untuk
menetapkan harga transaksi yang terbentuk pada
tanggal pengukuran dalam sebuah transaksi
pertukaran yang wajar dengan pertimbangan bisnis
normal. Metode penilaian termasuk penggunaan
harga dalam transaksi pasar yang wajar (arm’s
length) terakhir antara pihak-pihak yang memahami
dan berkeinginan, jika tersedia, referensi kepada
nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara
substansial sama, analisa arus kas yang
didiskontokan dan model harga opsi (option pricing
models).

The best evidence of fair value is quoted prices in an
active market. If the market for a financial instrument
is not active, an entity establishes fair value by using a
valuation technique. The objective of using a valuation
technique is to establish what the transaction price
would have been on the measurement date in an arm's
length exchange motivated by normal business
considerations. Valuation techniques include using
recent arm's length market transactions between
knowledgeable and willing parties, if available,
reference to the current fair value of another
instrument that is substantially the same, discounted
cash flow analysis and option pricing models.

Jika terdapat metode penilaian yang biasa
digunakan oleh para peserta pasar untuk
menentukan harga dari instrumen dan metode
tersebut telah didemonstrasikan untuk menyediakan
estimasi yang handal atas harga yang diperoleh dari
transaksi pasar yang aktual, entitas harus
menggunakan metode tersebut. Metode penilaian
yang dipilih membuat penggunaan maksimum dari
input pasar dan bergantung sedikit mungkin atas
input yang spesifik untuk entitas (entity-specific
inputs). Metode tersebut memperhitungkan semua
faktor yang akan dipertimbangkan oleh peserta
pasar dalam menentukan sebuah harga dan selaras
dengan metode ekonomis untuk penilaian sebuah
instrumen keuangan. Secara berkala, Grup
menelaah metode penilaian dan mengujinya untuk
validitas dengan menggunakan harga dari transaksi
pasar terkini yang dapat diobservasi untuk
instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi dan
pengemasan kembali) atau berdasarkan data pasar
yang tersedia dan dapat diobservasi.

If there is a valuation technique commonly used by
market participants to price the instrument and that
technique has been demonstrated to provide reliable
estimates of prices obtained in actual market
transactions, the entity must uses that technique. The
chosen valuation technique makes maximum use of
market inputs and relies as little as possible on entityspecific inputs. It incorporates all factors that market
participants would consider in setting a price and is
consistent with accepted economic methodologies for
pricing financial instruments. Periodically, the Group
calibrates the valuation technique and tests it for
validity using prices from any observable current
market transactions in the same instrument
(i.e., without modification or repackaging) or based on
any available observable market data.

Grup menggunakan hirarki di bawah untuk
menentukan dan menyajikan nilai wajar dari
instrumen keuangan dalam melakukan pengukuran:

The Group uses the hierarchy to determine and
present the fair value of financial instruments to
measure:

• Tingkat 1 :

•

Nilai wajar diukur berdasarkan pada
harga kuotasi (tidak disesuaikan)
dalam pasar aktif untuk aset atau
liabilitas sejenis.
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Level 1 :

Fair value measured based on quoted
prices (unadjusted) in active markets
for identical assets or liabilities.
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35. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

35. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

Hirarki Nilai Wajar (lanjutan)

Fair Value Hierarchy (continued)

• Tingkat 2 :

Nilai wajar diukur berdasarkan
teknik-teknik valuasi, yaitu untuk
seluruh input yang diketahui baik
secara langsung ataupun tidak
langsung
memiliki
dampak
signifikan atas nilai wajar tercatat.

•

Level 2 :

Fair value measured based on
valuation techniques for which all
inputs which have a significant effect
on the recorded fair values are
observable, either directly or indirectly.

• Tingkat 3 :

Nilai wajar diukur berdasarkan
teknik-teknik valuasi, yaitu untuk
seluruh input yang tidak dapat
diketahui baik secara langsung
ataupun tidak langsung memiliki
dampak signifikan atas nilai wajar
tercatat.

•

Level 3 :

Fair value measured based on
valuation techniques for which any
inputs which have a significant effect
on the recorded fair values that are not
based on observable market data
(unobservable inputs).

Hirarki nilai wajar Grup pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Fair value hierarchy of the Group as of December 31,
2019 and 2018 are as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019
Total/
Total
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan
Aset tidak lancar
Aset tetap *)
Properti investasi

Level 1/
Level 1

1.772.370
434.183

Level 2/
Level 2

-

Level 3/
Level 3
Assets for which fair value are disclosed
Non-current Assets
Fixed assets *)
Investment properties

1.772.370
434.183

*) Untuk aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp1.496.422/For fixed assets with net book value of Rp1,496,422
31 Desember 2018/December 31, 2018
Total/
Total
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan
Aset tidak lancar
Aset tetap *)
Properti investasi

Level 1/
Level 1

1.119.070
399.544

Level 2/
Level 2

-

Level 3/
Level 3

1.119.070
399.544

Assets for which fair value are disclosed
Non-current Assets
Fixed assets *)
Investment properties

*) Untuk aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp164.133/For fixed assets with net book value of Rp164,133

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat
pengalihan antara pengukuran nilai wajar level 1 dan
level 2.

As of December 31, 2019, there is no transfer between
measurement of fair value of level 1 and level 2.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur
dan diungkapkan selain yang telah dijelaskan diatas.

No other assets and liabilities have been measured
and disclosed other than above explained.
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36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah
risiko tingkat suku bunga, risiko mata uang, risiko
kredit dan risiko likuiditas. Penelaahan Direksi dan
kebijakan yang disetujui untuk mengelola masingmasing risiko ini dijelaskan secara detail sebagai
berikut:

The main risks arising from the Group’s financial
instruments are interest rate risk, currency risk, credit
risk and liquidity risk. The Directors review and
approve policies for managing each of these risks,
which are described in more detail as follows:

a.

a.

Risiko tingkat suku bunga

Interest rate risk

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul
dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan
investasi. Pinjaman pada tingkat suku bunga
mengambang membuat Grup terekspos
terhadap risiko suku bunga atas arus kas.

The Group’s interest rate risk mainly arises from
loans for working capital and investment
purposes. Loans at floating rates expose the
Group to cash flow interest rate risk.

Untuk pinjaman modal kerja dan investasi, Grup
berusaha mengurangi risiko tingkat suku
bunganya dengan cara mendapatkan struktur
pinjaman dengan suku bunga kompetitif.

For working capital and investment loans, the
Group may seek to mitigate its interest rate risk by
obtaining loans structured with competitive
interest rates.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas
perubahan tingkat suku bunga pinjaman.
Dampak perubahan tingkat suku bunga
pinjaman terhadap laba sebelum pajak
penghasilan adalah sebagai berikut:

The following table demonstrates the sensitivity to
changes in interest rates of the loans. The effect
of changes in interest rates of the loans to profit
before income tax is as follows:

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,
2019
Kenaikan 50 basis poin
Penurunan 50 basis poin

2018

2.429
(2.429)

4.689
(4.689)

Penurunan/kenaikan laba sebelum pajak
penghasilan tersebut terutama sebagai akibat
kenaikan/penurunan
biaya
bunga
atas
pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.
Analisis mengasumsikan bahwa seluruh
variabel lain tetap tidak berubah.
b.

Risiko mata uang asing

Increase by 50 basis points
Decrease by 50 basis points

Such decrease/increase in profit before income
tax is mainly as a result of higher/lower interest
expense on loans with floating interest rates. The
analysis assumes that all other variables remain
constant.
b.

Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.
Grup dapat menghadapi risiko nilai tukar mata
uang asing karena pinjaman, pendapatan dan
biaya beberapa pembelian utamanya dalam
mata uang Dolar AS atau harganya secara
signifikan dipengaruhi oleh perubahan tolak
ukur harganya dalam mata uang asing
(terutama Dolar AS). Apabila pendapatan dan
pembelian Grup di dalam mata uang selain
Rupiah tidak seimbang dalam hal jumlah
dan/atau pemilihan waktu, Grup terekspos
risiko mata uang asing.

Foreign currency risk
The Group’s functional currency is the Rupiah.
The Group faces foreign exchange risk as its
borrowings, revenues and the costs of certain key
purchases are either denominated in US Dollars
or their prices are significantly influenced by their
benchmark price movements in foreign currencies
(mainly US Dollars). To the extent that the
revenue and purchases of the Group are
denominated in currencies other than Rupiah, and
are not evenly matched in terms of amount and/or
timing, the Group has exposure to foreign
currency risk.
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36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
b.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko mata uang asing (lanjutan)

b.

Foreign currency risk (continued)

Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai
yang formal untuk laju pertukaran mata uang
asing. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal
yang telah didiskusikan pada paragraf di atas,
fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dan Dolar AS
menghasilkan lindung nilai natural untuk laju
nilai tukar Grup.

The Group does not have any formal hedging
policy for foreign exchange exposure. However, in
relation to the matters discussed in the preceding
paragraph, the fluctuations in the exchange rates
between the Rupiah and US Dollar provide some
degree of natural hedge for the Group’s foreign
exchange exposure.

Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dalam
mata uang asing sebagai berikut:

The Group’s monetary assets and liabilities
denominated in foreign currencies are as follows:

31 Desember/December 31, 2019
Dalam mata
uang asing/
In foreign
currencies
Aset
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Aset keuangan lancar lainnya
Aset keuangan tidak lancar
lainnya
Aset lain-lain

Liabilitas jangka pendek lainnya
Beban akrual
Pinjaman bank jangka
Panjang
Total
Aset (liabilitas) neto

Setara dalam
Rupiah/
Equivalent
in Rupiah

Dalam mata
uang asing/
In foreign
currencies

Setara dalam
Rupiah/
Equivalent
in Rupiah

$AS 18.868.070

262.285

$AS 13.485.465

195.283

$AS 49.180.239
$SG
25.289
$AS
726.020

683.655
261
10.092

$AS 39.362.061
$SG
25.268
$AS
674.172

570.002
268
9.763

$AS
$AS
€

1.478.769
509
242.500

Total
Liabilitas
Pinjaman bank jangka pendek
Utang usaha

31 Desember/December 31, 2018

20.556
7
3.780

$AS
$AS
€

464.958
509
242.500

980.636

Assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other current financial assets

6.733
7
4.016

Other non-current financial assets
Other assets

786.072

Total
Liabilities
Short-term bank loans
Trade payables

$AS 5.960.951
$AS 2.404.331
$SG
523.564
€
66.845
$AS
201.222
$AS 12.678.189
$SG
-

82.863
33.423
5.403
1.042
2.797
176.240

$AS 28.893.999
$AS 3.525.299
$SG
197.071
€
$AS
100.379
$AS 9.036.801
$SG
208.533

418.414
51.050
2.090
1.454
130.862
2.211

Other current liabilities
Accrued expenses

$AS 48.750.000

677.674

$AS 15.000.000

217.215

Long-term bank loans

823.296

Total

979.442
1.194

(37.224)

Net assets (liabilities)

Apabila aset dan liabilitas moneter dalam mata
uang asing pada tanggal 31 Desember 2019
dijabarkan
ke
dalam
Rupiah
dengan
menggunakan kurs tengah transaksi yang
dipublikasikan Bank Indonesia pada tanggal
14 Februari 2020, maka aset moneter neto akan
bertambah sebesar Rp49.

Had monetary assets and liabilities denominated
in foreign currencies as of December 31, 2019
been translated to the Rupiah using the middle
rate transaction published by Bank Indonesia as
of February 14, 2020, the net monetary assets
would have been increased by approximately
Rp49.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas
perubahan nilai tukar mata uang asing. Dampak
perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap
laba sebelum pajak penghasilan adalah
sebagai berikut:

The following table demonstrates the sensitivity to
changes in the exchange rate of foreign
currencies. The effect of changes in the exchange
rate of foreign currencies to profit before income
tax is as follows:
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36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
b.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko mata uang asing (lanjutan)

b.

Foreign currency risk (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
Penguatan 1%
Pelemahan 1%

2018
12
(12)

373
(373)

Analisis mengasumsikan bahwa seluruh
variabel lain, khususnya tingkat suku bunga,
tetap tidak berubah dan mengabaikan dampak
atas perkiraan penjualan dan pembelian.
c.

Strengthening by 1%
Weakening by 1%

The analysis assumes that all other variables, in
particular interest rates, remain constant and
ignores any impact of forecasted sales and
purchases.

Risiko kredit

c.

Credit risk

Eksposur maksimum Grup terhadap risiko
kredit adalah senilai dengan jumlah tercatat dari
setiap aset keuangan.

The Group’s maximum exposure to credit risk is
equal to the carrying amount of each financial
assets.

Risiko kredit utama yang dihadapi oleh Grup
berasal dari kredit yang diberikan kepada
pelanggan. Untuk meringankan risiko ini, ada
kebijakan
untuk
memastikan
penjualan
jasa/produk hanya dibuat kepada pelanggan
yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai
rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Ini
merupakan kebijakan Grup dimana semua
pelanggan yang akan melakukan pembelian
jasa/produk secara kredit harus melalui
prosedur verifikasi kredit. Untuk pendapatan,
Grup memberikan jangka waktu kredit dari
faktur yang diterbitkan. Sebagai tambahan,
saldo piutang dipantau secara terus menerus
untuk mengurangi kemungkinan piutang yang
tidak tertagih.

The main credit risk faced by the Group arises
from the credit granted to its customers. To
mitigate this risk, it has policies in place to ensure
that sales of services/products are made only to
creditworthy customers with proven track records
or good credit history. It is the Group’s policy that
all customers who wish to trade services/products
on credit are subject to credit verification
procedures. For revenues, the Group may grant
its customers credit terms from the issue of
invoices. In addition, receivables balances are
monitored on an ongoing basis to reduce
exposure to bad debts.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang
usaha.

The following table presents the aging analysis of
trade receivables.

31 Desember/December 31
2019
Belum jatuh tempo

2018

______

1.522.730

1.168.704

Not yet overdue

517.874
7.986
27.293
175.007

295.428
29.683
41.173
188.911

Overdue
1-30 days
31-60 days
61-150 days
Over 150 days

Total
Penyisihan penurunan nilai

2.250.890
(160.932)

1.723.899
(152.056)

Neto

2.089.958

1.571.843

Lewat jatuh tempo
1-30 hari
31-60 hari
61-150 hari
Lebih dari 150 hari
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36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
c.

d.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit

c.

Credit risk

Risiko piutang usaha yang belum jatuh tempo
dan tidak mengalami penurunan nilai untuk
mengalami penurunan nilai adalah kecil karena
debitur memiliki rekam jejak yang baik dengan
Grup.

The risk of trade receivables that are neither
overdue nor impaired becoming impaired is low as
the parties have a good track record with the
Group.

Tergantung pada penilaian Grup, penyisihan
khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap
tidak tertagih.

Depending on the Group’s assessment, specific
allowance may be made if a receivable was
deemed uncollectible.

Aset keuangan tidak lancar lainnya tertentu
mengalami penurunan nilai yaitu terkait dengan
efek perubahan nilai waktu uang atas klaim
deposito ke Bank Mega (Catatan 10 dan 32a).

Certain other non-current financial assets have
been impaired related to the impact of time value
of money from claim of deposits to Bank Mega
(Notes 10 and 32a).

Risiko likuiditas

d.

Liquidity risk

Grup mengelola profil likuiditasnya untuk dapat
mendanai
pengeluaran
modalnya
dan
mengelola utang yang jatuh tempo dengan
menjaga kas yang cukup dan ketersediaan
pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit
berkomitmen yang cukup.

The Group manages its liquidity profile to be able
to finance its capital expenditure and manage its
maturing debts by maintaining sufficient cash and
the availability of funding through an adequate
amount of committed credit facilities.

Grup secara reguler mengevaluasi proyeksi
arus kas dan terus menerus menilai kondisi
pasar
keuangan
untuk
mengevaluasi
kemungkinan mengejar inisiatif penggalangan
dana.

The Group regularly evaluates its projected and
actual cash flow information and continuously
assesses conditions in the financial markets to
evaluate the possibility of pursuing fund-raising
initiatives.

Tabel berikut menyajikan profil jangka waktu
pembayaran
liabilitas
keuangan
Grup
berdasarkan pembayaran kontraktual yang
tidak didiskontokan.

The following table presents the maturity profile of
the Group’s financial liabilities based on
undiscounted contractual payments.

31 Desember/December 31, 2019

< 1 tahun/
< 1 year
Pinjaman bank jangka
pendek
Utang usaha
Liabilitas jangka pendek
lainnya
Utang lain-lain
Titipan pelanggan
Liabilitas imbalan kerja
jangka pendek
Beban akrual
Pinjaman bank jangka
panjang
Total

1-2 tahun/
1-2 years

2-3 tahun/
2-3 years

Total

Biaya
pinjaman/
Costs of
loan

Jumlah
tercatat/
Carrying
amounts

309.302
692.797

-

-

309.302
692.797

-

309.302
692.797

16.259
28.033

-

-

16.259
28.033

-

16.259
28.033

119.055
1.004.400

-

-

119.055
1.004.400

-

119.055
1.004.400

Other current liabilities
Other payables
Customer deposits
Short-term employee
benefits liability
Accrued expenses

241.009

536.719

44.726

822.454

(4.716)

817.738

Long-term bank loans

2.410.855

536.719

44.726

2.992.300

(4.716)

2.987.584

Total
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Short-term bank loans
Trade payables
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36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
d.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

d.

Liquidity risk (continued)

31 Desember/December 31, 2018

< 1 tahun/
< 1 year
Pinjaman bank jangka
pendek
Utang usaha
Liabilitas jangka pendek
lainnya
Utang lain-lain
Titipan pelanggan
Liabilitas imbalan kerja
jangka pendek
Beban akrual
Pinjaman bank jangka
panjang
Total

e.

1-2 tahun/
1-2 years

2-3 tahun/
2-3 years

Biaya
pinjaman/
Costs of
loan

Total

Jumlah
tercatat/
Carrying
amounts

608.865
517.470

-

-

608.865
517.470

-

608.865
517.470

15.812
23.962

-

-

15.812
23.962

-

15.812
23.962

85.031
822.079

-

-

85.031
822.079

-

85.031
822.079

Other current liabilities
Other payables
Customer deposits
Short-term employee
benefits liability
Accrued expenses

Short-term bank loans
Trade payables

-

132.742

84.473

217.215

(4.665)

212.550

Long-term bank loans

2.073.219

132.742

84.473

2.290.434

(4.665)

2.285.769

Total

Pengelolaan modal

e.

Capital management

Tujuan Grup dalam pengelolaan modal adalah
untuk mempertahankan kelangsungan usaha
Grup guna memberikan imbal hasil kepada
pemegang saham dan manfaat kepada
pemangku kepentingan lainnya serta menjaga
struktur modal yang optimal yang meliputi utang
dan ekuitas untuk mengurangi biaya modal.

The Group’s objectives when managing capital
are to safeguard the Group’s ability to continue as
a going concern in order to provide returns for
shareholders and benefits to other stakeholders
and to maintain an optimum capital structure
covering debt and equity to minimise the cost of
capital.

Secara periodik, Grup melakukan penilaian
utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan
kembali utang yang ada dengan utang baru
yang memiliki biaya yang lebih efisien sehingga
mengoptimalkan biaya utang.

Periodically, the Group conducts debt valuation to
assess possibilities of refinancing existing debts
with new ones which have more efficient cost that
will lead to more optimized cost-of-debt.

Grup dipersyaratkan oleh Undang-undang
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
untuk mengalokasikan dana cadangan yang
tidak boleh didistribusikan sampai dengan 20%
dari modal saham ditempatkan dan disetor
penuh. Persyaratan permodalan eksternal
tersebut dipertimbangkan oleh Grup dalam
Rapat Umum Pemegang Saham.

The Group is required by the Limited Liability
Company Law No. 40 of 2007 to allocate and
maintain a non-distributable reserve fund until
such reserve reaches 20% of the issued and fully
paid capital stock. This externally imposed capital
requirement is considered by the Group in the
General Meeting of Shareholders.

Perusahaan dan EPN dipersyaratkan untuk
memelihara tingkat permodalan tertentu oleh
perjanjian pinjaman bank (Catatan 16 dan 21).
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
persyaratan permodalan eksternal tersebut
telah dipenuhi.

The Company and EPN are required to maintain
certain level of capital by bank loan agreements
(Notes 16 and 21). As of December 31, 2019 and
2018, this externally imposed capital requirement
has been complied.

Strategi Grup adalah mempertahankan rasio
utang terhadap ekuitas maksimal sebesar
3 kali dan rasio pengembalian utang minimal
sebesar 1,1 kali.

The Group’s strategy is to maintain the maximum
debt to equity ratio at 3 times and the minimum
debt service coverage ratio at 1.1 times.

Rasio utang terhadap ekuitas dihitung
berdasarkan total liabilitas dibandingkan
dengan ekuitas neto. Perhitungan rasio utang
terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

Debt to equity ratio was calculated by comparing
total liabilities to net equity. The calculation of debt
to equity ratios is as follows:
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36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
e.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Pengelolaan modal (lanjutan)

e.

Capital management (continued)

31 Desember/December 31
Total liabilitas
Ekuitas - neto

2019

2018

3.228.339
3.576.698

2.357.127
3.300.200

Total liabilities
Equity - net

0,90

0,71

Debt to equity ratio

Rasio utang terhadap ekuitas

Rasio
pengembalian
utang
dihitung
berdasarkan laba sebelum pajak, bunga,
penyusutan dan amortisasi dikurangi dividen
terhadap pembayaran pokok dan bunga.
Pembayaran pokok dan bunga tidak termasuk
pelunasan yang dipercepat. Perhitungan rasio
pengembalian utang adalah sebagai berikut:

Debt service coverage ratio was calculated by
comparing earning before tax, interest,
depreciation and amortization less dividend to
principal and interest payment. Principal and
interest payment exclude early repayment made.
The calculation of debt service coverage ratios is
as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
Laba sebelum pajak, bunga,
penyusutan dan amortisasi
Dividen
Pembayaran pokok dan bunga

2018

966.064
69.079
145.684

767.220
37.071
163.399

Profit before tax, interest, depreciation
and amortization
Dividend
Principal and interest payment

6,16

4,47

Debt service coverage ratio

Rasio pengembalian utang

37. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

37. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus
kas Grup adalah sebagai berikut:

Significant activities which did not affect the Group’s
cash flows are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31
2019
Penambahan aset tetap melalui:
Utang usaha

2018

104.051

Addition of fixed assets through:
Trade payable

36.200

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas
pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian
adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities
in the consolidated statement of cash flows are as
follows:
Non- arus kas/Non-cash flow

1 Januari 2019/
January 1, 2019

Arus kas/
Cash flow

Selisih kurs/
Foreign exchange
difference

Lainnya/
Others

31 Desember
2019/
December 31,
2019

Pinjaman bank jangka pendek
Pinjaman bank jangka panjang

608.865
212.550

(292.425)
619.397

(7.138)
(9.492)

(4.717)

309.302
817.738

Short-term bank loans
Long-term bank loans

Total

821.415

326.972

(16.630)

(4.717)

1.127.040

Total

112
356
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38. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a.

Setelah
tanggal
pelaporan,
terdapat
ketidakpastian terhadap kondisi makro
ekonomi baik di Indonesia maupun global yang
terutama disebabkan oleh virus Covid-19.
Operasi Grup telah dan mungkin terus
dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19
yang dimulai di Cina dan kemudian menyebar
ke negara-negara lain termasuk Indonesia.
Kondisi ini berdampak pada menurunnya
secara signifikan operasi dan kondisi keuangan
Grup. Efek masa depan dari merebaknya virus
Covid-19 terhadap Indonesia dan Grup masih
belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan
jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau
penyebaran yang berkepanjangan dapat
mempengaruhi Indonesia dan Grup.

a.

After the reporting date, there was uncertainty on
the macro-economic condition both in Indonesia
and global which mainly due to impact of SARSCov-2 virus and COVID-19 infections. The Group
operation has and may continue to be impacted
by the outbreak of COVID-19 infections which
started in China and subsequently spread to other
countries including Indonesia. This condition has
affected the significant decreased in the Group’s
operation and financial condition. The future
effects of the outbreak of COVID-19 infections to
Indonesia and the Group are unclear at this time.
A significant rise in the number of COVID-19
infections or prolongation of the outbreak may
affect Indonesia and the Group.

b.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain,
penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap
dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun
pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun
pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan
lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib
pajak
dalam
negeri yang memenuhi
persyaratan tertentu.

a.

On March 31, 2020, the Government issued a
Government Regulation in lieu of the Law of the
Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which
stipulates, among others, reduction to the tax
rates for corporate income tax payers and
permanent
establishments
entities
from
previously 25% to become 22% for fiscal years
2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022
and onwards, and further reduction of 3% for
corporate income tax payers that fulfill certain
criteria.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan
sebagai acuan untuk pengukuran aset dan
liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak
tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu
31 Maret 2020.
39. TUJUAN PENYUSUNAN DAN
KEMBALI
LAPORAN
KONSOLIDASIAN

The new tax rates will be used as reference to
measure the current and deferred tax assets and
liabilities starting from the enactment date of the
new regulation on March 31, 2020.

PENERBITAN
KEUANGAN

39. THE
PURPOSE
OF
PREPARATION
AND
REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan
diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam
dokumen penawaran sehubungan dengan rencana
Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum
Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1.

The consolidated financial statements have been
prepared and issued solely for inclusion in the offering
memorandum in connection with the proposed
Company’s Sustainable Public Offering of Sustainable
Sukuk Ijarah 1.

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan
keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember
2019. Sehubungan dengan rencana Penawaran
Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 di Indonesia,
Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan
konsolidasian tersebut di atas dengan perubahan
penyajian atau pengungkapan tambahan pada
Catatan 5, 6, 16, 17, 18, 21 dan 39.

The Company has previously issued the
consolidated financial statements as of December 31,
2019. In connection with the proposed Public Offering
Sustainable Sukuk Ijarah 1, the Company reissued the
consolidated financial statements mentioned above
with changes in presentation or additonal disclosures
in Notes 5, 6, 16, 17, 18, 21 and 39.
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Lampiran 1

Appendix 1

Berikut ini adalah Informasi Keuangan terpisah
PT Elnusa Tbk (Entitas Induk), terdiri dari laporan
posisi keuangan Entitas Induk pada tanggal
31 Desember 2019 dan laporan laba rugi dan
penghasilan
komprehensif
lainnya,
laporan
perubahan ekuitas dan arus kas Entitas Induk terkait
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, dan
ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Informasi
Keuangan Entitas Induk disajikan sebagai informasi
tambahan
terhadap
laporan
keuangan
konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya
pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut.

The following is separate PT Elnusa Tbk (the Parent
Entity) Financial Information, consisting of the
statements of financial position of the Parent Entity as
of December 31, 2019 and the related separate
statements of profit or loss and other comprehensive
income, changes in equity and cash flows of the
Parent Entity for the year ended December 31, 2019,
and a summary of significant accounting policies. The
Parent Entity Financial Information is presented as
supplementary information to the consolidated
financial statements of the Company and
its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the
year the ended.

PT ELNUSA Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ELNUSA Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31
2019

2018

ASET

ASSETS

ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha - neto
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Aset keuangan lancar lainnya - neto:
Persediaan - neto
Uang muka
Pajak dibayar di muka - bagian lancar
Biaya dibayar di muka

339.977

250.852

104.449
1.408.430
2.795
91.138
98.800
216.829
10.720

165.952
914.259
500
87.342
77.007
379.742
5.566

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Trade receivables - net
Third parties
Related parties
Other current receivables - net:
Inventories - net
Advances
Prepaid taxes - current portion
Prepaid expenses

Total Aset Lancar

2.273.138

1.881.220

Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR
Aset keuangan tidak lancar
lainnya - neto
Investasi pada saham - neto
Piutang pihak berelasi
Uang muka
Aset tetap - neto
Aset takberwujud - neto
Properti investasi - neto
Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain

44.001
1.027.237
12.415
132.638

110.652
526.377
6.224
21.119
1.077.721
18.065
132.756

261.690
108.246
70.605

211.284
90.728
55.235

NON-CURRENT ASSETS
Other non-current financial
assets - net
Investments in shares - net
Due from related parties
Advances
Fixed assets - net
Intangible assets - net
Investment properties - net
Prepaid taxes - non-current
portion
Deffered tax assets
Other assets

Total Aset Tidak Lancar

2.309.058

2.250.161

Total Non-current Assets

TOTAL ASET

4.582.196

4.131.381

TOTAL ASSETS

125.849
526.377

114
358

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.
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PT ELNUSA Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ELNUSA Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/December 31
2019

2018

LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman bank jangka pendek
Utang usaha:
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Liabilitas jangka pendek lainnya
Liabilitas imbalan kerja
jangka pendek
Utang pajak
Beban akrual
Pinjaman bank jangka panjang bagian lancar
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar
Liabilitas imbalan kerja
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS

LIABILITIES
189.505

592.597

277.869
67.708
29.047

141.752
43.446
29.502

76.952
44.958
692.650

85.031
21.776
519.691

199.834

-

CURRENT LIABILITIES
Short-term bank loans
Trade payables:
Third parties
Related parties
Other current liabilities
Short-term employee
benefits liability
Taxes payable
Accrued expenses
Long-term bank loans current portion

1.578.523

1.433.795

Total Current Liabilities

212.550
14.502

NON-CURRENT LIABILITIES
Long-term bank loans net of current portion
Employee benefits liability

514.418

227.052

Total Non-current Liabilities

2.092.941

1.660.847

TOTAL LIABILITIES

474.617
39.801

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal
Rp100 (nilai penuh) per saham
Modal dasar - 22.500.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh 7.298.500.000 saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba:
Dicadangkan
Tidak dicadangkan
Penghasilan komprehensif lain

729.850
453.011

729.850
453.011

135.228
1.222.066
(50.900)

134.228
1.192.592
(39.147)

EKUITAS - NETO

2.489.255

2.470.534

EQUITY - NET

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

4.582.196

4.131.381

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

115
359

EQUITY
Share capital - Rp100 (full amount)
par value per share
Authorized - 22,500,000,000 shares
Issued and fully paid 7,298,500,000 shares
Additional paid-in capital
Retained earnings:
Appropriated
Unappropriated
Other comprehensive income

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.
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PT ELNUSA Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ELNUSA Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31

PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA BRUTO

2019

2018

3.926.605

2.666.814

(3.632.940)

(2.516.893)

REVENUES
COST OF REVENUES

293.665

149.921

(2.722)
(200.308)
3.716
(25.385)
62.029

(2.094)
(151.933)
5.052
(84.376)
156.179

LABA SEBELUM PAJAK FINAL
DAN PAJAK PENGHASILAN

130.995

72.749

Beban pajak final

(17.201)

(16.017)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

113.794

56.732

PROFIT BEFORE INCOME TAX

Beban pajak penghasilan

(14.241)

5.528

Income tax expense

99.553

62.260

PROFIT FOR THE YEAR

Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Penghasilan bunga
Beban keuangan
Penghasilan (beban) lain-lain - neto

LABA TAHUN BERJALAN

GROSS PROFIT
Selling expenses
General and administrative expenses
Interest income
Finance expenses
Other income (expenses) - net
PROFIT BEFORE FINAL TAX
AND INCOME TAX
Final tax expense

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi
ke laba rugi
Pengukuran kembali program
imbalan pasti
Pajak tangguhan terkait

(15.671)
3.918

11.597
(2.899)

Items that will not be reclassified to
profit or loss
Remeasurements of defined
benefit plans
Related deferred tax

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
SETELAH PAJAK

(11.753)

8.698

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
AFTER TAX

87.800

70.958

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR

TOTAL LABA KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN

116
360

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.
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Penghasilan
komprehensif
lain/Other
comprehensive
income

(37.071)

2.436.647

Comprehensive Income

Appropriation for general reserve

Cash dividend

Balance as of December 31, 2017

Lampiran 1

(47.845)

-

PT ELNUSA Tbk (PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Year Ended December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Tidak
dicadangkan/
Unappropriated

-

70.958

PT ELNUSA Tbk (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.179.760

-

Saldo laba/Retained earnings

121.871

(37.071)

8.698
134.228

(69.079)

1.192.592

-

-

(39.147)

87.800

-

(69.079)

2.470.534

Balance as of December 31, 2019

Comprehensive income

Appropriation for general reserve

Cash dividend

Balance as of December 31, 2018

Ekuitas neto/
Equity - net
453.011

-

62.260

(12.357)

453.011

-

(1.000)

(11.753)

2.489.255

Dicadangkan/
Appropriated

729.850

-

-

12.357

729.850

-

1.000

99.553

(50.900)

Tambahan
modal disetor/
Additional
paid-in capital

-

-

-

-

-

-

1.222.066

Modal saham/
Share capital

Dividen kas

-

-

Dividen kas

-

-

135.228

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017

Laba komprehensif

Cadangan Umum

Cadangan Umum

-

453.011

Saldo pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif

729.850

Saldo pada tanggal 31 Desember 2019

361
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PT ELNUSA Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ELNUSA Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF CASH FLOW
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31
2019
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan
Pembayaran kepada pemasok
dan kontraktor
Pembayaran untuk karyawan
Kas yang dihasilkan dari operasi
Penerimaan penghasilan bunga
Pembayaran beban keuangan
Pembayaran pajak penghasilan
Penerimaan restitusi pajak
Penerimaan lainnya - neto
Kas neto diperoleh dari
aktivitas operasi
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan dividen kas dari
perusahaan asosiasi
Pembelian aset tetap
Pembelian aset takberwujud
Pembelian barang konsumsi
tahan lama
Penerimaan dari penjualan aset tetap
Penambahan investasi di entitas anak
Kas neto diperoleh dari
aktivitas investasi
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pinjaman bank
Pembayaran pinjaman bank
Pembayaran dividen kas
Penarikan (penempatan) kas yang
dibatasi penggunaannya - neto
Kas neto diperoleh dari
aktivitas pendanaan

2018

3.346.227

2.519.975

(2.594.387)
(696.768)

(1.816.325)
(515.281)

CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES
Receipts from customers
Payments to suppliers
and contractors
Payments to employees

55.072
3.690
(46.645)
(142.763)
368.433
1.290

188.369
4.995
(39.243)
(118.391)
28.096
6.483

Cash generated from operations
Receipts of interest income
Payments of finance expenses
Payments of income taxes
Receipts of tax refunds
Other receipts - net

239.077

70.309

Net cash provided by
operating activities

89.829
(207.586)
(1.611)

90.698
(367.816)
(10.587)

(28.169)
2.437
-

(38.578)
1.806
(1.030)

CASH FLOWS FROM
INVESTING ACTIVITIES
Receipts of cash dividends from
associates
Purchases of fixed assets
Purchases of intangible assets
Purchases of long-life
consumable goods
Proceeds from sale of fixed assets
Addition of investment in subsidiary

(145.100)

(325.507)

Net cash provided by
investing activities

1.854.709
(1.772.945)
(69.080)

1.411.350
(1.289.560)
(37.076)

(13.291)

(4.947)

CASH FLOWS FROM
FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from bank loans
Payments of bank loans
Payments of cash dividends
Withdrawal (placement) of
restricted cash - net

(607)

79.767

Net cash provided by
financing activities

Dampak perubahan selisih kurs
terhadap kas dan setara kas

(4.245)

13.724

Effect of exchange rate changes
on cash and cash equivalents

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO
KAS DAN SETARA KAS

93.370

(161.707)

NET INCREASE (DECREASE) IN
CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS
PADA AWAL TAHUN

250.852

412.559

CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT THE BEGINNING OF THE YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA
AKHIR TAHUN

339.977

250.852

CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT THE END OF THE YEAR

118
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PT ELNUSA Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
IKHTISAR
PENTING

KEBIJAKAN

AKUNTANSI

YANG

PT ELNUSA Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
As of December 31, 2019, and
For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)
SUMMARY
POLICIES

OF

SIGNIFICANT

ACCOUNTING

Dasar Penyajian Informasi Keuangan Entitas
Induk

Basis of Preparation of Parent Entity Financial
Information

Laporan keuangan tersendiri disajikan sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan
Konsolidasian dan Tersendiri”.

The separate financial statements are prepared
inaccordance with the Statement of Financial
Accounting Standards (PSAK) No. 4 (Revised 2009),
“Consolidated and Separate Financial Statements”.

PSAK No. 4 (Revisi 2009) menyatakan bahwa ketika
sebuah entitas induk memilih untuk menyajikan
laporan keuangan terpisah, laporan keuangan
tersebut seharusnya hanya disajikan sebagai
informasi tambahan terhadap laporan keuangan
konsolidasi. Laporan keuangan tersendiri yang
disajikan oleh entitas induk, di mana investasi dalam
entitas anak, entitas asosiasi dan entitas
dikendalikan bersama dicatat berdasarkan atas
kepemilikan langsung dan bukan berdasarkan hasil
yang dilaporkan dan aset neto entitas investasi.

PSAK No. 4 (Revised 2009) provides that when
a parent entity chose to present the separate financial
statements, such financial statements should only be
presented as supplementary information to the
consolidated financial statements. Separate financial
statements are those presented by a parent, in which
the investments in the subsidiary, associate entity and
jointly controlled entity are accounted for on the basis
of the direct equity interest rather than on the basis of
the reported results and net assets of the investees.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
penyusunan informasi keuangan entitas induk
adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian Perusahaan dan entitas anak
sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2 atas
laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk
investasi pada entitas anak.

Accounting policies adopted in the preparation of the
parent entity financial information are the same as the
accounting policies adopted in the preparation of the
Company and its subsidiaries consolidated financial
statements as disclosed in Note 2 to the consolidated
financial statements, except for investments in
subsidiaries.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009), entitas
induk mencatat investasi pada entitas anak
menggunakan metode biaya.

In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2009),
the parent entity recorded the accounting for
investments in subsidiaries using cost method.
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