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PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ADHIGUNA PUTERA 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
31 Desember 2016 dan 2015 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 

2016 2015

Catatan Rp Rp

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 5 29.353 26.675

Piutang usaha

Pihak berelasi 6 27.448 50.704

Pihak ketiga 6 55.818 45.293

Piutang lain-lain 7 365 291

Pendapatan yang belum ditagih 8 18.815 4.306

Pajak dibayar dimuka 19 30 --

Biaya dibayar dimuka 9 12.387 6.030

Jumlah Aset Lancar 144.216 133.299

ASET TIDAK LANCAR

Aset pajak tangguhan 19 1.885 1.182

Aset tetap 10 1.626 1.756

Jumlah Aset Tidak Lancar 3.511 2.938

JUMLAH ASET 147.727 136.237

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha 11 12.580 12.538

Utang lain-lain

Pihak berelasi 12 26.040 23.360

Pihak ketiga 12 8.779 8.749

Utang pajak 19 2.623 13.193

Biaya yang masih harus dibayar 13 15.507 20.450

Utang dividen 20 1.908 2.408

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 67.437 80.698

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas imbalan kerja 21 7.538 4.729

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 7.538 4.729

JUMLAH LIABILITAS 74.975 85.427

EKUITAS 

Modal saham - nilai nominal 

Rp 1 per saham

Modal dasar - 8.000 saham per

31 Desember 2016 dan 2015

Modal ditempatkan dan 

disetor penuh - 2.000 saham

per 31 Desember 2016 dan 2015 14 2.000 2.000

Tambahan modal disetor 15 2.853 2.597

Penghasilan komprehensif lain 78 89

Saldo laba 67.821 46.124

Jumlah Ekuitas 72.752 50.810

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 147.727 136.237
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PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ADHIGUNA PUTERA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN   
KOMPREHENSIF LAIN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 

2016 2015

Catatan Rp Rp

PENDAPATAN USAHA 16 273.399 243.666

BEBAN POKOK PENDAPATAN 17 (215.319) (195.958)

LABA BRUTO 58.080 47.708

Beban umum dan administrasi 17 (40.492) (32.702)

Penghasilan lain-lain - bersih 18 13.988 9.164

LABA SEBELUM PAJAK 31.576 24.170

BEBAN PAJAK 19 (9.618) (6.974)

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 21.958 17.196

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

TAHUN BERJALAN

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan 

ke laba rugi

Pengukuran kembali atas program

imbalan pasti (272) 89

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF

TAHUN BERJALAN 21.686 17.285
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PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ADHIGUNA PUTERA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 

Modal Tambahan Tidak Penghasilan

ditempatkan dan modal Ditentukan ditentukan komprehensif

disetor penuh disetor penggunaannya penggunaannya lain Jumlah ekuitas

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Saldo per 1 Januari 2015 2.000 2.597 13.207 15.721 -- 33.525

Jumlah laba tahun berjalan -- -- -- 17.196 -- 17.196

Penghasilan komprehensif lain:

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti -- -- -- -- 89 89

Saldo per 31 Desember 2015 2.000 2.597 13.207 32.917 89 50.810

Jumlah laba tahun berjalan -- -- -- 21.958 -- 21.958

Penghasilan komprehensif lain:

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti -- -- -- -- (272) (272)

Selisih aset dan liabilitas pengampunan pajak -- 256 -- -- -- 256

Dampak reklasifikasi amortisasi

keuntungan (kerugian) aktuaria - neto -- -- -- (261) 261 --

Saldo per 31 Desember 2016 2.000 2.853 13.207 54.614 78 72.752

Saldo Laba
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PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ADHIGUNA PUTERA 
LAPORAN ARUS KAS 
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 

2016 2015

Rp Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba sebelum pajak 31.576 24.170

Penyesuaian untuk:

Penyisihan penurunan nilai piutang 2.666 2.353

Provisi imbalan pascakerja 2.575 2.018

Penyusutan aset tetap 169 495

Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja 36.986 29.036

Perubahan modal kerja

Piutang usaha 10.066 (21.463)

Piutang lain-lain (74) (445)

Uang muka (6.358) 5.832

Pajak dibayar dimuka (30) --

Pendapatan yang belum ditagih (14.509) (1.761)

Utang usaha 42 (1.523)

Utang pajak (11.254) (417)

Utang lain-lain 2.717 786

Biaya yang masih harus dibayar (4.943) 5.544

Kas dihasilkan dari operasi 12.643 15.589

Pembayaran imbalan pascakerja (128) (124)

Pembayaran pajak penghasilan (9.546) (8.118)

Penerimaan aset pengampunan pajak 256 --

Pembayaran pengampunan pajak (8) --

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 3.217 7.347

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perolehan aset tetap (39) (495)

Penerimaan penjualan aset tetap -- 100

Biaya pelepasan aset tetap -- (118)

Kas bersih digunakan dari aktivitas investasi (39) (513)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran dividen kepada

pemegang saham (500) --

Kas bersih digunakan dari aktivitas pendanaan (500) --

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 2.678 6.834

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 26.675 19.841

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 29.353 26.675
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1. Umum 

 
a. Pendirian dan Informasi Umum 

PT Perusahaan Bongkar Muat Adhiguna Putera atau disingkat PT PBM Adhiguna Putera 
(“Perusahaan”), didirikan berdasarkan akta No. 61 tanggal 31 Maret 1986 dan diubah dengan akta 
No. 55 tanggal 26 Februari 1987 keduanya dari Soeleman Ardjasasmita, S.H., notaris di Jakarta. 
Akta ini mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat 
keputusannya tanggal 14 Maret 1987 No. C2-2104.HT.01.01.Th.87, serta telah diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Juli 1987 No. 60, tambahan No. 688. 

 
Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta Nomor 05 tanggal 15 Februari 2012 
dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-
14212.AH.01.02.Th.2012 tanggal 16 Maret 2012. 

 
Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor cabang berlokasi di Jawa Barat, Jawa Timur, 
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan 
dan Kalimantan Timur. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Mega Glodok Kemayoran (MGK) 
Blok F No. 18, Jl. Angkasa Kav. B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. 

 
Sesuai dengan pasal 3 akta perubahan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 
Perusahaan meliputi kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Pengendali akhir Perusahaan adalah 
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. 

 
Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai 
berikut: 
1. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal penumpang dan barang, 
2. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, 
3. Penyediaan dan/ atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/ atau kendaraan, 
4. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat 

barang dan peti kemas, 
5. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar 

muat serta peralatan pelabuhan, 
6. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah kering dan ro-ro, 
7. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa bongkar muat barang, 
8. Usaha dalam bidang stevedoring, cargodoring, receiving dan delivery untuk barang curah, peti 

kemas, general cargo dan muatan cair, 
9. Penyediaan dan/ atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang, 
10. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa penundaan kapal. 

 
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 139 karyawan tetap dan 
110 pegawai tidak tetap (tidak diaudit) dan pada tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 130 
karyawan tetap dan 129 karyawan tidak tetap (tidak diaudit). 

 
b. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai 
berikut: 

 
31 Desember 2016 31 Desember 2015

Komisaris Utama : Surya Fitriadi Surya Fitriadi

Komisaris : Iskandar Iskandar

Direktur Utama : Mohammad Hamid Acto Pambudi RD

Direktur Keuangan : Sudjarwoto --  
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2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar 
Akuntansi Keuangan (ISAK) 

 
a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar 

Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku setelah 1 Januari 2016 
Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) di tahun 2015 dan 
2016, berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016, 
adalah sebagai berikut: 
 
Standar dan implementasi standar baru 
• PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak 
• ISAK 30: Pungutan 
 
Penyesuaian 2015 
• PSAK 5: Segmen Operasi 
• PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi 
• PSAK 13: Properti Investasi 
• PSAK 16: Aset Tetap 
• PSAK 19: Aset Takberwujud 
• PSAK 22: Kombinasi Bisnis 
• PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan 
• PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham 
• PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar 
• PSAK 110: Akuntansi Sukuk 
 
Amandemen 
• PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan 

Tersendiri 
• PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: 

Penerapan Pengecualian Konsolidasi 
• PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan 

Amortisasi 
• PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan 

Amortisasi 
• PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja 
• PSAK 65: Laporan Keuangan tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi 
• PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi 

Bersama 
• PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: 

Penerapan Pengecualian Konsolidasi 
 

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar 
Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku setelah 1 Januari 2017 dan 2018 
Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau 
setelah 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu: 
• PSAK 1 (Amandemen 2015): Penyajian Laporan Keuangan 
• PSAK 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim 
• PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja. 
• PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang 

Dihentikan 
• PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan 
• ISAK 31 (2015): Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi 
• ISAK 32 (2017): Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan 
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Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah  
1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: 
• PSAK 69 (2015): Agrikultur  
• PSAK 16 (Amandemen 2015): Aset Tetap 
• PSAK 2 (Amandemen 2016): Laporan Arus Kas 
• PSAK 46 (Amandemen 2016): Pajak Penghasilan 
 

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin 
timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta 
pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan. 
 
 

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting 
 

a. Pernyataan Kepatuhan 
Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 
(“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia 
(“DSAK-IAI”). 
 

b. Dasar Penyusunan 
Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata 
uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah 
(“Rp”) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Laporan keuangan disusun 
berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain 
sebagaimana diuraikan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. 

 

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

 

c. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing 
Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan 
ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama 
tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya 
transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan 
untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs 
yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi komprehensif. 

 

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi 
Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor): 
a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang 

tersebut: 
i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; 
ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau  
iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas 

pelapor. 
 

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: 
i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya 

entitas induk, entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain). 
ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas 

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

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. 
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas 

asosiasi dari entitas ketiga. 
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah 

satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor 
adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga 
berelasi dengan entitas pelapor. 
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vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam 
huruf (a), atau 

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

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

 
Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, 
atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah 
dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. 
 
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi 
secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan 
Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia 
melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai kuasa pemegang saham. 
 
Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 
yang relevan. 

 
e. Aset Keuangan 

Pengakuan dan Pengukuran Awal 
Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana 
pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan 
aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan 
awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang 
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar. 
 
Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan 
Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. 
 
Pinjaman yang diberikan dan piutang 
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap 
atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: 
i. pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan 

yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai 
wajar melalui laba rugi; 

ii. pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai 
tersedia untuk dijual; atau 

iii. pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh 
kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas 
pinjaman. 

 
Metode Suku Bunga Efektif 
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan 
diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga 
selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat 
mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi yang 
dibayarkan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi 
dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih 
tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset 
keuangan pada saat pengakuan awal. 
 
Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan. 
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Penurunan Nilai Aset Keuangan 
Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. 
Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih 
peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan 
tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat 
diestimasi secara handal. 

 
Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut: 

 kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau 

 pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau 
bunga; atau 

 terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan 
reorganisasi keuangan; 

 terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat 
diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal 
aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang 
berkorelasi dengan gagal bayar. 

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

 
Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan 
nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas 
masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset 
keuangan. 
 
Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung 
atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun 
cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut 
dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari 
jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian 
penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang 
diakui dalam laba rugi. 
 
Penghentian Pengakuan Aset Keuangan 
Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus 
kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara 
substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika 
Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan 
manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui 
keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang 
mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat 
kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga 
mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima. 
 
Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat 
aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif 
yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui 
dalam laba rugi. 
 
Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika 
Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan 
mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap 
diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai 
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wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang 
dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk 
bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang 
dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang 
sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap 
diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian 
tersebut. 
 
Pengukuran Nilai Wajar 
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan 
dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada 
tanggal pengukuran. 
 
Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran 
atau untuk keperluan pengungkapan 
 
Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan 
pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap 
keseluruhan pengukuran nilai wajar: 
 
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang 

dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1); 
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset 

atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); 
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3). 
 
Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data 
pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara 
langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan 
memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan 
penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. 
 
Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan 
dimana perpindahan terjadi. 

 
f. Liabilitas Keuangan 

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas 
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sesuai 
dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. 
 
Instrumen Ekuitas 
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan 
setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan 
bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung. 
 
Liabilitas keuangan 
Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan 
selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga 
efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif 
 
Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan 
Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas 
Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas 
keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam 
laba rugi. 
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g. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan 
Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan 
posisi keuangan jika dan hanya jika: 

 saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang 
telah diakui tersebut; dan  

 berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan 
liabilitasnya secara simultan. 

 

h. Kas dan Setara Kas 
Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi 
yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak 
dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya. 
 

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman 
yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat 
Catatan 3.e. 

 

i. Aset Tetap 
Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau 
untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi 
penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. 

 

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat 
ekonomis aset tetap sebagai berikut: 

 

Tahun

Bangunan 20

Alat  b ongkar  m uat / b erat 5

Kend araan 5

Per lengkap an  kan t o r 5

 

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan 
pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. 

 

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. 
 

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat 
terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau 
memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar 
kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke 
entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

 

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari 
kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan 
dalam laba rugi komprehensif. 
 

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset 
tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan 
berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap. 

 

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan 
Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau 
perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat 
dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah 
terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset 
dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset 
dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset 
non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat 
kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan. 
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Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang 
digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. 
Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak 
boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya 
pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. 
 

k. Provisi 
Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) 
sebagai akibat peristiwa masa lalu kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan 
kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. 
 
Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan 
untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan 
risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan 
arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai 
kini dari arus kas. 
 
Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat 
dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa 
penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal. 

 
l. Pengakuan Pendapatan dan Beban 

 
Pendapatan Jasa  
Pendapatan dari jasa ekspedisi muatan kapal laut, bongkar muat, keagenan kapal, jasa tunda 
kapal dan manajemen dermaga diakui pada saat jasa diserahkan. 

 
Beban  
Beban diakui pada saat terjadinya. 

 
m. Imbalan Kerja 

 
Imbalan Pascakerja 
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang 
memenuhi syarat. Perusahaan juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada 
karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 
 
Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar 
nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. 
Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan 
menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan 
mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi 
Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi Perusahaan yang berkualitas 
tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki 
jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. 
 
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-
asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat 
terjadinya. 
 
Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. 
 
Imbalan Kerja Jangka Panjang 
Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan Projected Unit Credit. 
Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas 
kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian 
tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat 
pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. 
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Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-
asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui laba rugi. 
 
Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan 
merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti. 
 

n. Pajak Penghasilan 
Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam 
menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena 
pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. 
 
Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali 
sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi 
(baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut 
pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi 
bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis. 
 
Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara 
proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian 
dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi 
kriteria sebagai pajak penghasilan. 
 
Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui 
sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode 
sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui 
sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur 
sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang 
dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara 
substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. 
 
Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode 
sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum 
dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak 
masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit 
pajak belum dimanfaatkan. 
 
Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali 
perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: 
a) pengakuan awal goodwill; atau 
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat 

transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). 
 
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul 
dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar 
pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan 
temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh 
dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena 
pajak pada masa datang. 
 
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan 
berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan 
peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode 
pelaporan. 
 
Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai 
dengan cara Perusahaan ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau 
menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. 
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Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi 
jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang 
memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. 
 
Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak 
yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap 
liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait 
dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan 
yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, 
atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode 
masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk 
diselesaikan atau dipulihkan. 
 
 

4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan 

 
Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, 
manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan 
liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis 
dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut. 
 
Estimasi dan asumsi yang mendasari dievaluasi secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi 
akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya 
berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi 
tersebut mempengaruhi periode tersebut. 

 
Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi 
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat 
pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, 
selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini. 

 
Sumber Estimasi Ketidakpastian 
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang 
memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan 
liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini: 
 
Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang 
Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. 
Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat 
penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat 
penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan 
yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian 
aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7. 

 
Imbalan Kerja 
Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan 
oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat 
diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan diakumulasi dan 
diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta 
liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, 
namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang 
digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan. 
 
Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 21. 
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5. Kas dan Setara Kas 
 

2016 2015

Rp Rp

Kas 37 45

Bank - Pihak berelasi (Catatan 22) 27.634 25.812

Deposito berjangka - Pihak berelasi (Catatan 22) 1.682 818

Jumlah 29.353 26.675

 
 

6. Piutang Usaha 
 

2016 2015

Rp Rp

a.Berdasarkan pelanggan

Pihak berelasi (Catatan 22) 27.448 50.704

Pihak ketiga 76.914 65.645

Cadangan kerugian penurunan nilai (21.096) (20.352)

Sub jumlah pihak ketiga - bersih 55.818 45.293

Jumlah bersih 83.266 95.997

 

2016 2015

Rp Rp

b.Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya

Belum jatuh tempo 22.538 77.949

Lewat jatuh tempo

Kurang dari 90 hari 21.424 4.906

91 s/d 180 hari 12.712 3.319

181 hari s/d 1 tahun 8.968 9.823

Diatas 1 tahun 38.720 20.352

Jumlah 104.362 116.349

 

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

2016 2015

Rp Rp

Saldo awal tahun (20.352) (21.402)

Penambahan (2.666) (2.353)

Penerimaan piutang tak tertagih 1.922 3.403

Saldo akhir tahun (21.096) (20.352)

 

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup, 
karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat 
dipulihkan. Seluruh transaksi piutang dalam mata uang Rupiah. 
 
 

7. Piutang Lain-Lain 
 

2016 2015

Rp Rp

Pihak ketiga

Pinjaman pegawai 362 175

Lainnya 3 116

Jumlah 365 291
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8. Pendapatan yang Belum Ditagih 

 
Akun ini merupakan pengakuan piutang yang belum ditagihkan kepada pelanggan. Rinciannya adalah 
sebagai berikut: 
 

2016 2015

Rp Rp

Manajemen dermaga 14.163 602

Bongkar muat 3.983 3.340

Lain-lain 669 364

Jumlah 18.815 4.306

 
 

9. Biaya Dibayar Dimuka 

 

2016 2015

Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 22) 258 1.160

Pihak ketiga

Jasa keagenan 3.043 530

Pembayaran dimuka pegawai 2.700 2.554

Jasa bongkar muat 2.123 90

Pembayaran sewa 934 1.044

Lain-lain 3.329 652

Jumlah biaya dibayar dimuka pihak ketiga 12.129 4.870

Jumlah 12.387 6.030

 
 
10. Aset Tetap 

 

Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Rp Rp Rp Rp

Biaya perolehan

Tanah 604 -- -- 604

Bangunan dan gudang 1.794 -- -- 1.794

Alat bongkar muat/berat 3.782 -- -- 3.782

Kendaraan 4.060 39 -- 4.099

Perlengkapan kantor 840 -- -- 840

Jumlah 11.080 39 -- 11.119

Akumulasi penyusutan

Bangunan dan gudang 804 68 -- 872

Alat bongkar muat/berat 3.782 -- -- 3.782

Kendaraan 3.946 86 -- 4.032

Perlengkapan kantor 792 15 -- 807

Jumlah 9.324 169 -- 9.493

Jumlah tercatat 1.756 1.626

2016
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Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Rp Rp Rp Rp

Biaya perolehan

Tanah 571 33 -- 604

Bangunan dan gudang 1.607 340 153 1.794

Alat bongkar muat/berat 4.404 -- 622 3.782

Kendaraan 4.052 18 10 4.060

Perlengkapan kantor 863 37 60 840

Jumlah 11.497 428 845 11.080

Akumulasi penyusutan

Bangunan dan gudang 766 191 153 804

Alat bongkar muat/berat 4.374 30 622 3.782

Kendaraan 3.835 121 10 3.946

Perlengkapan kantor 699 153 60 792

Jumlah 9.674 495 845 9.324

Jumlah tercatat 1.823 1.756

2015

 
Beban penyusutan atas aset tetap pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp169 
dan Rp495. 

 
 
11. Utang Usaha 

 

2016 2015

Rp Rp

Pihak ketiga

Sewa 4.920 4.043

Buruh, jasa dermaga dan alat kerja 4.358 3.186

Manajemen dermaga 2.928 3.325

Keagenan 364 1.981

Lain-lain 10 3

Jumlah 12.580 12.538

 
Jangka waktu kredit yang timbul dari transaksi utang berkisar 30 sampai 60 hari. Tidak ada biaya 
bunga yang dibebankan pada utang usaha.  
 
 

12. Utang Lain-Lain 

 

2016 2015

Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 22) -- 23.360

Pihak ketiga

Penerimaan dimuka keagenan 3.615 6.089

Penerimaan dimuka jasa pekerjaan lainnya 1.071 501

Penerimaan dimuka bongkar muat 257 1.070

Lainnya 3.836 1.089

Jumlah utang lain-lain pihak ketiga 8.779 8.749

Jumlah 8.779 32.109
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13. Biaya Yang Masih Harus Dibayar 

 

2016 2015

Rp Rp

Biaya operasional 15.507 18.037

Denda pajak -- 2.413

Jumlah 15.507 20.450

 
 

14. Modal Saham 

 
Rincian pemegang saham per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: 
 

Modal

Jumlah Persentase disetor

Nama pemegang saham saham *) pemilikan Rp

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 1.999 99,95% 1.999

Koperasi Karyawan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 1 0,05% 1

Jumlah 2.000 100% 2.000

*) Dalam jumlah penuh

 
 

15. Tambahan Modal Disetor 

 
Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 14 Agustus 
2007, disetujui peningkatan modal disetor sebesar Rp2.597 yang berasal dari konversi utang jangka 
panjang kepada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (pemegang saham). Perusahaan belum melakukan 
perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal disetor tersebut sehingga konversi 
utang jangka panjang tersebut dicatat dalam akun tambahan modal disetor.  
 
Berdasarkan Surat Ketetapan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. KET-1345/PP/WPJ.19/2016 tanggal 13 Desember 2016, aset Perusahaan yang 
dilaporkan adalah sebesar Rp256. Pada 31 Desember 2016, nilai tersebut dicatat sebagai tambahan 
modal disetor. 
 
 

16. Pendapatan Usaha 

 

2016 2015

Rp Rp

Bongkar muat 125.714 124.275

Jetty management 65.499 55.582

Jasa pandu 45.637 45.438

Keagenan 30.323 11.768

Ekspedisi muatan kapal laut 1.203 1.810

Lain-lain 5.023 4.793

Jumlah 273.399 243.666

Berdasarkan pelanggan

Pihak berelasi (Catatan 22) 134.652 124.776

Pihak ketiga 138.747 118.890

Jumlah 273.399 243.666
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17. Beban Usaha 
 

2016 2015

Rp Rp

Gaji, tunjangan dan insentif 91.058 84.489

Sewa 77.467 80.406

Pelabuhan 26.195 11.628

Pemeliharaan 25.104 21.308

Supervisi 11.310 4.502

Honorarium 7.786 8.621

Operasional 3.589 4.479

Koordinasi dan keamanan 3.512 3.640

Kerugian penurunan nilai piutang 2.666 2.353

Lain-lain 8.285 7.234

Jumlah 256.972 228.660

 

Beban tersebut di atas disajikan sebagai berikut dalam laporan laba rugi: 
 

2016 2015

Rp Rp

Beban pokok pendapatan 215.319 195.958

Beban umum dan administrasi 40.492 32.702

Jumlah 255.811 228.660

 
 

18. Penghasilan Lain-Lain - Bersih 
 

2016 2015

Rp Rp

Pendapatan atas pemulihan piutang ragu-ragu 1.922 3.403

Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing (Catatan 23) (115) 1.606

Pendapatan lainnya 12.181 4.155

Jumlah 13.988 9.164

 
 

19. Perpajakan 
 

a. Pajak Dibayar Dimuka 

2016 2015

Rp Rp

Pajak Pertambahan Nilai 30 --

 

b. Utang Pajak 

2016 2015

Rp Rp

Pajak penghasilan

Pasal 4 Ayat 2 -- 1

Pasal 15 (Final) 84 124

Pasal 21 24 26

Pasal 23 115 208

Pasal 25 361 338

Pajak 29 tahun 2016 2.039 1.355

Pasal 29 tahun 2013 -- 1.147

Pajak pertambahan nilai -- 5.121

Surat ketetapan pajak kurang bayar -- 4.141

Surat tagihan pajak -- 732

Jumlah 2.623 13.193
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c. Pajak Kini 
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan laba kena pajak adalah 
sebagai berikut: 

2016 2015

Rp Rp

Laba sebelum pajak menurut

laporan laba rugi 31.576 24.170

Perbedaan temporer

Imbalan pascakerja 2.447 2.207

Beban (penghasilan) yang tidak dapat

diperhitungkan menurut fiskal:

Kerugian penurunan nilai piutang 2.666 2.353

Pemasaran 160 27

Sumbangan 122 95

Kesejahteraan dan tunjangan pajak karyawan 2.269 271

Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final (119) (163)

Beban lain yang tidak dapat dikurangkan 1.798 741

Jumlah 9.343 5.531

Laba kena pajak 40.919 29.701

 
Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut: 

2016 2015

Rp Rp

Beban pajak kini 10.230 7.425

Dikurangi pembayaran pajak dimuka pajak penghasilan

Pasal 23 3.995 2.075

Pasal 25 4.196 3.995

Utang pajak kini 2.039 1.355

 
Beban (manfaat) pajak penghasilan Perusahaan terdiri dari: 

2016 2015

Rp Rp

Pajak kini 10.230 7.425

Pajak tangguhan (612) (451)

Jumlah beban pajak 9.618 6.974

 
d. Pajak Tangguhan 

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut: 
 

Dikreditkan 

ke pendapatan 

1 Januari Dikreditkan komprehensif lain 31 Desember

2016 ke laba rugi 2016 2016

Aset pajak tangguhan

Liabilitas imbalan kerja 1.182 612 91 1.885

Dikreditkan 

ke pendapatan 

1 Januari Dikreditkan komprehensif lain 31 Desember

2015 ke laba rugi 2015 2015

Aset pajak tangguhan

Liabilitas imbalan kerja 731 451 -- 1.182
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Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba (rugi) akuntansi sebelum pajak dengan 
tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 

 

2016 2015

Rp Rp

Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi 31.576 24.170

Pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku 7.894 6.043

Pengaruh pajak atas

Beban (penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan 

menurut fiskal:

Kerugian penurunan nilai piutang 667 588

Pemasaran 40 7

Sumbangan 30 24

Kesejahteraan dan tunjangan pajak karyawan 567 68

Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final (30) (41)

Beban lain-lain tidak dapat dikurangkan 450 285

Jumlah 1.724 931

Jumlah Beban Pajak 9.618 6.974

 
 

e. Pengampunan Pajak 
Pada tanggal 13 Desember 2016, Perusahaan mengikuti program pengampunan pajak sesuai 
Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Perusahaan melaporkan 
harta bersih tambahan sebesar Rp256 dengan uang tebusan sebesar Rp8. Permohonan 
pengampunan pajak tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kepala 
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar pada tanggal 21 Desember 2016 dengan Surat Keterangan 
Pengampunan Pajak nomor KET-1345/PP/WPJ.19/2016. 

 
 

20. Utang Dividen 

 
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Juli 2011, pemegang saham menyetujui 
penggunaan laba tahun 2010 sebagai dividen sebesar Rp2.254 juta. Selama tahun 2012, Perusahaan 
telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.500 juta. Kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang 
Saham tanggal 30 April 2012, pemegang saham menyetujui penggunaan laba tahun 2011 sebagai 
dividen sebesar Rp2.154 juta. Perusahaan belum melakukan pembayaran atas dividen yang dibagi. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan melakukan pembayaran utang dividen sebesar 
Rp500 juta yang dilakukan dengan cara mengkompensasikan utang dividen dengan piutang lain-lain 
dari PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Pada tanggal 17 Oktober 2016, terdapat pembayaran utang 
dividen kepada pemegang saham sebesar Rp500 juta, sehingga per tanggal 31 Desember 2016 dan 
2015 jumlah utang dividen masing-masing sebesar Rp1.908 dan Rp2.408 

 
 
21. Liabilitas Imbalan Kerja 
 

Perusahaan telah membuat provisi untuk imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuari yang 
dilakukan PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuari independen dalam laporan tertanggal 17 Februari 2017. 
 

Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi utama sebagai berikut:  
 

2016 2015

Usia pensiun normal 56 Tahun 55 Tahun

Tingkat diskonto per tahun 8,08% 9%

Tingkat kenaikan gaji per tahun 7% 7%

Tabel Mortalita CSO-58 CSO-58
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2016 2015

Rp Rp

Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan

Program pensiun -- 401

Imbalan pascakerja 6.036 3.513

Imbalan jangka panjang lainnya 1.502 815

Jumlah 7.538 4.729

Beban diakui di laba rugi

Program pensiun (689) 597

Imbalan pascakerja 2.525 973

Imbalan jangka panjang lainnya 739 801

Jumlah 2.575 2.371

Pengukuran kembali program imbalan

pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:

Program pensiun 348 --

Imbalan pascakerja 14 (89)

Jumlah 362 (89)
 

 
(i) Program Pensiun 

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: 
 

2016 2015

Rp Rp

Pada awal tahun 401 --

Dibebankan ke laba rugi:

Biaya jasa kini 58 73

Biaya jasa lalu (1.152) 524

Biaya penyelesaian aset 357 --

Biaya bunga 73 --

Imbal hasil aset program (25) --

(689) 597

Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:

Kerugian aktuarial dari:

Penyesuaian atas pengalaman 338 --

Reklasifikasi amortisasi keuntungan

(kerugian) aktuaria dari laba ditahan 348 --

Dampak penghasilan komprehensif lain

akibat reklasifikasi amortisasi

keuntungan (kerugian) aktuaria (348) --

Kerugian pada aset program 10 --

348 --

Pembayaran Manfaat (60) (196)

Pada akhir tahun -- 401
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(ii) Imbalan Pascakerja 
Mutasi kewajiban imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: 
 

2016 2015

Rp Rp

Pada awal tahun 3.513 2.753

Dibebankan ke laba rugi:

Biaya jasa kini 1.422 1.086

Biaya jasa lalu 764 (333)

Biaya penyelesaian aset -- --

Biaya bunga 339 220

2.525 973

Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain: -- --

Kerugian (keuntungan) aktuarial dari:

Perubahan asumsi demografik (248) (18)

Perubahan asumsi keuangan 132 (123)

Penyesuaian atas pengalaman 130 274

Perubahan lainnya -- (222)

14 (89)

Pembayaran Manfaat (16) (124)

Pada akhir tahun 6.036 3.513

 
Sensitivitas dari kewajiban imbalan pascakerja terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah 
sebagai berikut: 
 

Perubahan Kenaikan Penurunan 

asumsi asumsi asumsi

Tingkat diskonto 1% Penurunan sebesar Rp353 Kenaikan sebesar Rp396

Tingkat kenaikan gaji 1% Kenaikan sebesar Rp420 Penurunan sebesar Rp244

 
(iii) Imbalan Jangka Panjang Lainnya 

Mutasi kewajiban imbalan jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: 
 

2016 2015

Rp Rp

Pada awal tahun 815 14

Dibebankan ke laba rugi:

Biaya jasa kini 349 235

Biaya jasa lalu -- 593

Biaya bunga 81 1

   dibebankan ke laba rugiKerugian / (keuntungan) aktuarial 309 (28)

739 801

Pembayaran Manfaat (52) --

Pada akhir tahun 1.502 815

 
Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial 
utama adalah sebagai berikut: 
 

Perubahan Kenaikan Penurunan 

asumsi asumsi asumsi

Tingkat diskonto 1% Penurunan sebesar Rp68 Kenaikan sebesar Rp74

Tingkat kenaikan gaji 1% Kenaikan sebesar Rp75 Penurunan sebesar Rp69
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Perusahaan terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti. Risiko yang paling 
signifikan adalah sebagai berikut: 
 
Harapan umur hidup 
Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan 
harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program. 
 
Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan 
dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada 
instrumen utang, meskipun Perusahan juga berinvestasi pada properti, obligasi, reksadana dan 
kas. Perusahaan meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik 
dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima. 
 
Rata-rata ekspektasi sisa masa kerja adalah 9,99 tahun. 
 
Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya 
yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut: 
 

Kurang dari 1 sampai 2 sampai 5 sampai Lebih dari

1 tahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun 10 tahun Jumlah

Liabilitas Imbalan Kerja 455 730 7.553 3.136 42.107 53.981

 
 

22. Sifat dan Transaksi Dengan Pihak Berelasi 

 
Sifat Pihak Berelasi 
a. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan. 
b. PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama dari PT Pelayaran Bahtera Adhiguna,  

PT PLN Batubara, PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa-Bali. 
c. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham dari PT PLN (Persero) dan Badan 

Usaha Milik Negara. 
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan. 
 
Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan 
 

Pihak berelasi Sifat hubungan Jenis transaksi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Penempatan rekening bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Penempatan rekening bank dan kas dan setara kas

PT Djakarta Lloyd Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Transaksi penjualan jasa

PT Semen Padang Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Transaksi penjualan jasa

PT Petrokimia Gresik Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Transaksi penjualan jasa

PT Pupuk Sriwijaya Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Transaksi penjualan jasa

PT Pupuk Kaltim Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Transaksi penjualan jasa

PT Pelindo I Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Transaksi jasa pelabuhan

PT Pelindo II Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Transaksi jasa pelabuhan

PT Pelindo III Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Transaksi jasa pelabuhan

PT Pelindo IV Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Transaksi jasa pelabuhan

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Pemegang saham Transaksi penjualan jasa

PT PLN (Persero) Pemegang saham utama dari PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Transaksi penjualan jasa

PT PLN Batubara Entitas sepengendali Transaksi penjualan jasa

PT Pembangkitan Jawa-Bali Entitas sepengendali Transaksi penjualan jasa

PT Indonesia Power Entitas sepengendali Transaksi penjualan jasa
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Transaksi-transaksi dengan Pihak Berelasi 
 

Catatan Rp % *) Rp % *)

Kas dan setara kas 5

Bank

Rupiah

PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 18.131 12,27% 14.418 10,58%

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4.317 2,92% 6.285 4,61%

US$

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3.538 2,39% 3.377 2,48%

PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 1.648 1,12% 1.732 1,27%

Deposito berjangka

PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 1.682 1,14% 818 0,60%

Sub jumlah 29.316 19,84% 26.630 19,54%

Piutang usaha 6

PT PLN Batubara 8.572 5,80% 8.298 6,09%

PT PLN (Persero) 8.353 5,65% 27.640 20,29%

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 5.469 3,70% 5.263 3,86%

PT Pembangkitan Jawa-Bali 4.551 3,08% 890 0,65%

PT Indonesia Power 159 0,11% -- 0,00%

PT Djakarta Lloyd 284 0,19% 6.196 4,55%

PT Semen Padang 27 0,02% 92 0,07%

PT Petrokimia Gresik 18 0,01% 1.372 1,01%

PT Pupuk Sriwijaya 15 0,01% 18 0,01%

PT Pupuk Kaltim -- 0,00% 935 0,69%

Sub jumlah 27.448 18,58% 50.704 37,22%

Biaya dibayar dimuka 9

PT Pelindo III 258 0,17% 1.151 0,84%

PT Pelindo IV -- 0,00% 7 0,01%

PT Pelindo I -- 0,00% 2 0,00%

Sub jumlah 258 0,17% 1.160 0,85%

Jumlah 57.022 38,60% 78.494 57,61%

Utang lain-lain 12

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 26.040 34,73% 23.360 27,34%

2016 2015

 

Pendapatan usaha 16

PT PLN (Persero) 38.501 26,06% 55.996 22,98%

PT Djakarta Lloyd 24.070 16,29% 15.083 6,19%

PT Pembangkitan Jawa Bali 23.679 16,03% 4.183 1,72%

PT Petrokimia Gresik 14.376 9,73% 16.025 6,58%

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 12.449 8,43% 7.548 3,10%

PT Indonesia Power 12.332 8,35% 108 0,04%

PT PLN Batubara 6.851 4,64% 22.094 9,07%

PT Pupuk Kalimantan Timur 2.206 1,49% 3.541 1,45%

PT Semen Padang 188 0,13% -- 0,00%

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang -- 0,00% 198 0,08%

Jumlah 134.652 91,15% 124.776 51,21%
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Catatan Rp % *) Rp % *)

2016 2015

Beban usaha 17

PT Pelindo III 2.122 1,44% 4.367 1,91%

PT Pelindo II -- 0,00% 115 0,05%

Jumlah 2.122 1,44% 4.482 1,96%

*) Persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas/ pendapatan/ beban yang bersangkutan

 
Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun yang berakhir 
31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp635 dan Rp533. Seluruh kompensasi kepada 
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek. 
 
 

23. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing 

 
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam 
mata uang asing sebagai berikut: 
 

Mata uang Ekuivalen Mata uang Ekuivalen

asing *) Rupiah asing *) Rupiah

Aset

Kas dan setara kas US$ 385.998 5.186 370.344 5.109

Piutang usaha US$ -- -- 231.428 3.193

Jumlah aset 5.186 8.302

Liabilitas

Utang lain-lain US$ -- -- 26.817 (370)

Jumlah liabilitas -- (370)

Jumlah aset - bersih 5.186 7.932

*) Disajikan dalam nilai penuh

2016 2015

 
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kurs konversi yang digunakan Perusahaan masing-masing 
adalah Rp13.436 dan Rp13.795 untuk US$1. 
 
Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan 
mengakui kerugian kurs mata uang asing bersih sebesar Rp115 untuk tahun 2016 dan keuntungan 
kurs mata uang asing bersih sebesar Rp1.606 juta untuk tahun 2015. 
 
 

24. Perjanjian Penting 

 
a. Pada tanggal 16 Desember 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT PLN 

Batubara untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan jasa tug assist di PLTU Labuan, PLTU 
Rembang, PLTU Indramayu, PLTU Teluk Naga, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Pacitan dan PLTU 
Tanjung Awar-awar. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sampai 
dengan tanggal laporan diterbitkan, perpanjangan kontrak masih dalam proses. 

 
b. Pada tanggal 2 Januari 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Catur San 

Perkasa untuk melaksanakan pekerjaan jasa bongkar semen merah putih jumbo bag di Pelabuhan 
Trisakti Banjarmasin. Jangka waktu perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 
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c. Pada tanggal 3 Maret 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT PLN (Persero) 
Unit Pembangkitan Jawa Bali untuk melaksanakan pekerjaan jasa pembongkaran serta jasa 
manajemen dermaga PLTU Pacitan. Jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal 28 Februari 
2015 dan dilakukan perjanjian baru untuk melaksanakan pekerjaan jasa pembongkaran dan 
pembersihan batubara serta manajemen dermaga PLTU Pacitan dengan jangka waktu perjanjian 
sampai dengan 30 Juni 2018. 

 
d. Pada tanggal 1 April 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT PLN (Persero) Unit 

Pembangkitan Jawa Bali untuk melaksanakan pekerjaan jasa pembongkaran dan pembersihan 
batubara serta jasa manajemen dermaga di PLTU Pelabuhan Ratu. Jangka waktu perjanjian 
sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 dan telah di perpanjang sampai dengan 30 Juni 2018. 
 

e. Pada tanggal 23 September 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Pelayaran 
Adhiguna Karunia untuk melaksanakan pelayanan jasa tug assist untuk kegiatan penyandaran dan 
pelepasan di terminal khusus PLTU PLN Tanjung Awar-awar dengan jangka waktu sampai dengan 
31 Desember 2013. Perjanjian ini diperpanjang berdasarkan perjanjian baru tanggal 24 Juni 2015 
yang memperpanjang masa berlaku perjanjian sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.  
 

f. Pada tanggal 3 November 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT PLN 
Batubara untuk melaksanakan pekerjaan jasa bongkar muat transhipment di PLTU Nagan Raya 
dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2015. Perjanjian ini mengalami amandemen 
pada tanggal 1 Maret 2016 yang memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan  
31 Desember 2016. Sampai dengan tanggal laporan diterbitkan, perpanjangan kontrak masih 
dalam proses. 
 

g. Pada tanggal 7 Juli 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Glory Ocean Lines 
untuk melaksanakan pelayanan jasa tug assist untuk kegiatan penyandaran dan pelepasan 
tongkang atau kapal di terminal khusus PLTU Pacitan dengan jangka waktu sampai dengan 
tanggal 6 Juli 2019. 
 

h. Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT PLN (Persero) 
Wilayah Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa bongkar muat 
batubara dan pengelolaan terminal khusus PLTU Bolok PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara 
Timur Sektor Nusa Tenggara Timur. Jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 
dan telah diperpanjang sampai dengan 10 Januari 2017. Sampai dengan tanggal laporan 
diterbitkan, perpanjangan kontrak masih dalam proses. 
 

i. Pada tanggal 1 April 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT PLN (Persero) Unit 
Induk Pembangunan VIII untuk melaksanakan pekerjaan jasa manajemen dermaga, 
pembongkaran dan pembersihan batubara dari tongkang di PLTU Adipala Jateng dengan jangka 
waktu perjanjian sampai dengan tanggal 31 Maret 2016. Perjanjian ini mengalami amandemen 
pada tanggal 30 September 2016 yang memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan 
31 Desember 2016. Sampai dengan tanggal laporan diterbitkan, perpanjangan kontrak masih 
dalam proses. 
 

j. Pada tanggal 20 Januari 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT PLN (Persero) 
Unit Pembangkitan Jawa Bali untuk melaksanakan pekerjaan jasa pembongkaran dan 
pembersihan batubara serta manajemen dermaga PLTU Lontar dengan jangka waktu perjanjian 
sampai dengan tanggal 19 Januari 2016. Perjanjian ini mengalami amandemen pada tanggal 18 
Januari 2016 yang memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan 19 Januari 2017. 
Sampai dengan tanggal laporan diterbitkan, perpanjangan kontrak masih dalam proses. 
 

k. Pada tanggal 1 November 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan 
PT Pembangkitan Jawa Bali untuk melaksanakan pekerjaan jasa pembongkaran dan pembersihan 
batubara serta manajemen dermaga PLTU Indramayu dan PLTU Tanjung Awar-awar. Jangka 
waktu perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. 
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25. Tujuan Dan Kebijakan Manajemen Risiko 

 
a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan 

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan berdasarkan klasifikasi 
instrumen keuangan: 
 

2016 2015

Rp Rp

Aset keuangan

Pinjaman diberikan dan piutang

Aset Keuangan Lancar

Kas dan setara kas 29.353 26.675

Piutang usaha 83.266 95.997

Piutang lain-lain 365 291

Jumlah Aset Keuangan 112.984 122.963

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diukur pada biaya

perolehan diamortisasi

Liabilitas Keuangan Lancar 

Utang usaha 12.580 12.538

Utang lain-lain 34.819 32.109

Biaya yang masih harus dibayar 15.507 20.450

Jumlah Liabilitas Keuangan 62.906 65.097

 
b. Manajemen risiko modal 

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk 
melanjutkan kelangsungan usaha. Struktur modal Perusahaan terdiri dari modal yang ditempatkan, 
tambahan modal disetor dan saldo laba. 

 
c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan 

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa 
sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta 
untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan 
risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan 
pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi. 
 
i. Manajemen risiko mata uang asing 

Pembiayaan dan biaya operasional Perusahaan terutama dibukukan dalam Rupiah, oleh karena 
itu manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan tidak terekspos secara signifikan oleh fluktuasi 
nilai tukar mata uang asing. 
 

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga 
Perusahaan memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga 
mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko 
tingkat suku bunga. Perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman 
dengan bunga tetap dan mengambang. 

 
Perusahaan tidak mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan suku bunga tetap dan yang 
tidak dikenakan bunga pada nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual, sehingga 
eksposur atas risiko suku bunga tidak timbul untuk instrumen dengan suku bunga tetap dan 
yang tidak dikenakan bunga karena perubahan suku bunga tidak berdampak terhadap laba rugi 
atau penghasilan komprehensif lainnya. 
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Profil suku bunga 
Profil suku bunga Perusahaan terhadap aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 
 

Tingkat Tingkat Tidak

bunga bunga dikenakan

mengambang tetap bunga Jumlah

Aset keuangan

Kas dan setara kas 27.634 1.682 37 29.353

Piutang usaha -- -- 83.266 83.266

Piutang lain-lain -- -- 365 365

Jumlah aset keuangan 27.634 1.682 83.668 112.984

Liabilitas keuangan

Utang usaha -- -- 12.580 12.580

Utang lain-lain -- -- 34.819 34.819

Biaya yang masih harus dibayar -- -- 15.507 15.507

Jumlah liabilitas keuangan -- -- 62.906 62.906

2016

 

Tingkat Tingkat Tidak

bunga bunga dikenakan

mengambang tetap bunga Jumlah

Aset keuangan

Kas dan setara kas 25.812 818 45 26.675

Piutang usaha -- -- 95.997 95.997

Piutang lain-lain -- -- 291 291

Jumlah aset keuangan 25.812 818 96.333 122.963

Liabilitas keuangan

Utang usaha -- -- 12.538 12.538

Utang lain-lain -- -- 32.109 32.109

Biaya yang masih harus dibayar -- -- 20.450 20.450

Jumlah liabilitas keuangan -- -- 65.097 65.097

2015

 
Sensitivitas tingkat suku bunga 
Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan terhadap tingkat 
suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. 
Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir 
periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. 

 
Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin 
pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan 
penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan 
perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi 
saat ini. 

 
Pada tanggal 31 Desember 2016, jika suku bunga pada tanggal tersebut mengalami kenaikan 50 
basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan 
atas kas dan bank lebih tinggi Rp110. Sebaliknya jika suku bunga mengalami penurunan 50 
basis poin, dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak atas kas dan bank 
lebih rendah Rp110. 
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iii. Manajemen risiko kredit 
Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual 
yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Risiko ini lebih disebabkan 
oleh pembayaran pelanggan yang tidak tepat waktu dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 
Upaya-upaya pengelolaan risiko dilaksanakan dengan penjadwalan ulang atas pembayaran 
pelanggan. Sebagai Perusahaan yang dapat digolongkan dalam infrastruktur, dalam 
meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Perusahaan melakukan pendekatan persuasif 
kepada pelanggan, jika pelanggan tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah 
ditentukan, Perusahaan akan mengirimkan surat pemberitahuan kembali ke pelanggan untuk 
melakukan pembayaran. 

 
Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk 
kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit. 

 
Perusahaan tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap satu pelangan atau kelompok 
pelanggan tertentu yang mempunyai karakteristik yang sama. 

 
Tabel berikut ini menunjukkan kualitas kredit aset keuangan Perusahaan: 
 

Belum jatuh Telah jatuh

Tempo dan tempo tetapi

tidak mengalami tidak mengalami Mengalami

penurunan nilai penurunan nilai penurunan nilai Jumlah

Kas dan setara kas 29.353 -- -- 29.353

Piutang usaha 22.538 58.062 2.666 83.266

Piutang lain-lain -- 365 -- 365

Jumlah 51.891 58.427 2.666 112.984

Belum jatuh Telah jatuh

Tempo dan tempo tetapi

tidak mengalami tidak mengalami Mengalami

penurunan nilai penurunan nilai penurunan nilai Jumlah

Kas dan setara kas 26.675 -- -- 26.675

Piutang usaha 77.949 15.695 2.353 95.997

Piutang lain-lain -- 291 -- 291

Jumlah 104.624 15.986 2.353 122.963

2016

2015

 
Kualitas kredit aset keuangan 
Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi 
penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu. 

 
Tabel di atas termasuk aset keuangan yang mana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif. 
Tidak praktis untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset keuangan tersebut secara individu 
dalam portfolio aset keuangan dengan karakteristik risiko yang sama dimana penurunan nilainya 
dilakukan secara kolektif. 

 
iv. Manajemen risiko likuiditas 

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan akan menghadapi kesulitan 
dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan 
pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko 
likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko 
likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Perusahaan. 
Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan simpanan dengan 
terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo 
liabilitas keuangan. 
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Selanjutnya Perusahaan juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan 
kecukupan jumlah kas dan setara kas ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari 
penagihan kas. 

 

Tabel berikut ini memberikan rincian jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan 
pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2016 dan 2015. Tabel tersebut 
telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan 
tanggal jatuh tempo kontraktual, yaitu paling awal dimana Perusahaan diwajibkan untuk 
membayar.  
 

Lebih dari satu Lebih dari tiga

Tahun tetapi Tahun tetapi

Dalam tidak lebih dari tidak lebih dari Lebih dari

satu tahun tiga tahun lima tahun lima tahun Jumlah

Utang usaha 12.580 -- -- -- 12.580

Utang lain-lain 34.819 -- -- -- 34.819

Biaya yang masih

harus dibayar 15.507 -- -- -- 15.507

Jumlah 62.906 -- -- -- 62.906

Lebih dari satu Lebih dari tiga

Tahun tetapi Tahun tetapi

Dalam tidak lebih dari tidak lebih dari Lebih dari

satu tahun tiga tahun lima tahun lima tahun Jumlah

Utang usaha 12.538 -- -- -- 12.538

Utang lain-lain 32.109 -- -- -- 32.109

Biaya yang masih

harus dibayar 20.450 -- -- -- 20.450

Jumlah 65.097 -- -- -- 65.097

2016

2015

 

v. Manajemen risiko modal 
Kualitas kredit aset keuangan 
Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk 
melanjutkan kelangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan kepada pemegang 
saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas 
dan setara kas (Catatan 5) dan ekuitas pemegang saham yang terdiri dari modal saham dan 
tambahan modal disetor (Catatan 14 dan 15) serta saldo laba. 

 

Tabel di atas termasuk aset keuangan yang mana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif. 
Tidak praktis untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset keuangan tersebut secara individu 
dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik risiko yang sama dimana penurunan 
nilainya dilakukan secara kolektif. 

 

Rasio utang terhadap ekuitas dan rasio pengembalian hutang pada tanggal 31 Desember 2016 
dan 2015 sebagai berikut: 
 

2016 2015

Rp Rp

Jumlah liabilitas 74.975 85.427

Jumlah ekuitas 72.752 50.810

Rasio utang terhadap ekuitas 1,03 1,68 

 
 
 

26. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan 

 
Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah 
disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2017. 




