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10 tahun jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda 
beroperasi dan telah menempuh berbagai tantangan dan 
masa-masa sulit. Dengan komitmen yang kuat, semua itu 
menjadi cambuk untuk terus maju.

Hingga tahun 2017 Perseroan telah menempuh Tahap 
Pengoperasian jalan tol selama hampir satu dasa warsa. 
Perseroan akan melangkah menuju Tahap Pertumbuhan. 
Oleh karenanya Perseroan berencana melakukan 
langkah-langkah persiapan menuju Tahap Pertumbuhan 
dengan meningkatkan kinerja pada semua sektor, baik 
operasional, keuangan, maupun SDM sehingga mampu 
menjadi BUJT yang handal, terpercaya dan tumbuh 
berkesinambungan.

Tahun 2017 memberikan cukup tantangan bagi Perseroan.
Berbagai tantangan yang harus dicapai oleh Perseroan, 
seperti mengubah pola transaksi pembayaran dari tunai 
menjadi 100% non tunai dalam kurun waktu kurang dari 6 
(enam) bulan, yang pada akhirnya dapat diselesaikan 
dengan baik oleh Perseroan. Bahkan hingga akhir tahun 
2017 Perseroan berhasil no pending settlement transaksi. 
Hal ini menjadi nilai tambah bagi Perseroan, mengingat 
pendapatan tol merupakan jantung kehidupan Perseroan. 
Tantangan dari sisi struktur keuangan, yang pada akhirnya 
karena komitmen yang kuat dari para pemegang saham, 
yang telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal 
saham. Hal ini berdampak positif pada struktur keuangan 
Perseroan, dan meningkatkan value Perseroan.

Berbagai pencapaian Perseroan pada tahun 2017, baik pada 
sektor operasional dan sektor keuangan merupakan awal 
dari perjalanan menuju percepatan pertumbuhan usaha 
pada masa mendatang dan menjadi peluang untuk mencapai 
kemajuan atau INCREASING VALUE.



DAFTAR ISI

Laporan Tahunan 201702



 PEMBUKA 01

 Penjelasan Tema 01

 Daftar Isi  03

 IKTHISAR 04

 Ikthisar Kinerja Operasi 06

 Ikthisar Kinerja Keuangan 08

 Peristiwa Penting 2017 12

 LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM 16

 Laporan Dewan Komisaris 18

 Profil Dewan Komisaris 21

 Laporan Direksi 22

 Profil Direksi 25

 Pernyataan Dewan Komisaris & Direksi 26

  PROFIL PERSEROAN 28

 Sekilas Perseroan 30

 Jejak Langkah Perseroan 32

 Visi, Misi & Nilai Perseroan 34

 Strategi Perseroan 36

 Komposisi Pemegang Saham 38

 Struktur Organisasi 40

 ANALISIS DAN  44

 PEMBAHASAN MANAJEMEN 

 Perkembangan Makro Ekonomi 46

 Kinerja Operasi 50

 Kinerja Keuangan 56

 Rasio-Rasio Keuangan 62

 Informasi & Peristiwa Penting 64

 Setelah Tanggal Neraca

 Infomasi Material Aksi Korporasi 66

 Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan 67

 SUMBER DAYA MANUSIA 68

 Sumber Daya Manusia 70

  TATA KELOLA PERUSAHAAN 74

 Infrastruktur & Struktur Lunak GCG 76

 Kantor Akuntan Publik 82

 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  84

 LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 86

03Laporan Tahunan 2017





IKTHISAR
Ikthisar Kinerja Operasi

Ikthisar Kinerja Keuangan

Peristiwa Penting 2017

05Laporan Tahunan 2017



(kendaraan per hari)

LALU LINTAS HARIAN
RATA-RATA
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LALU LINTAS HARIAN

TRANSAKSI
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LAPORAN LABA (RUGI)

Pendapatan 143.206 11,81% 128.079 107.868 97.305 94.402

Laba (Rugi) Kotor 70.254 26,71% 55.446 36.510 27.476 28.439

Laba (Rugi) Bersih 222 -100,34% (65.713) (38.085) (32.660) (59.023)

Laba (Rugi) Komprehensif 589 -100,90% (65.757) (38.470) (32.660) (59.023)

POSISI KEUANGAN (NERACA)

Jumlah Aset 1.065.736 -2,29% 1.090.763 1.127.187 1.202.201 1.243.359

Jumlah Aset Lancar 28.267 94,65% 14.522 6.434 5.539 4.954

Rekening yang dibatasi  14.523 19,24% 12.180 13.549 46.303 42.759

penggunaannya 

Hak Pengusahaan Jalan Tol 976.454 -3,98% 1.016.923 1.059.403 1.101.883 1.145.804

Jumlah Liabilitas 802.285 -25,57% 1.077.901 1.048.568 1.085.112 1.093.609

Liabilitas Jangka Pendek 87.233 -24,23% 115.135 108.524 293.743 147.055

Liabilitas Jangka Panjang 715.053 -25,73% 962.766 940.044 791.369 946.554

Modal Saham 630.000 65,79% 380.000 380.000 380.000 380.000

Jumlah Ekuitas 263.450 1948,33% 12.862 78.619 117.089 149.749

Jumlah Pinjaman 907.062 -23,56% 1.186.625 1.197.680 1.224.296 1.232.114

EBITDA 144.948 68,44% 86.052 68.445 58.891 60.668

ANALISA RASIO

RASIO KEUANGAN

Laba Terhadap Aset 0,06% -100,92% -6,03% -3,41% -2,72% -4,75%

Laba Terhadap Ekuitas 0,22% -100,04% -511,27% -48,93% -27,89% -39,41%

Rasio Lancar (kali) 0,49 111,51% 0,23 0,18 0,18 0,32

Rasio Liabilitas Terhadap  0,75 -23,82% 0,99 0,93 0,90 0,88

Aset (kali) 

Rasio Liabilitas Terhadap 3,05 -96,37% 83,81 13,34 9,27 7,30

Ekuitas (kali) 

RASIO USAHA

Marjin Laba Kotor 49,06% 13,32% 43,29% 33,85% 28,24% 30,13%

Marjin Laba Bersih 0,15% -100,30% -51,31% -35,31% -33,56% -62,52%

Marjin Laba Komprehensif 0,41% -100,80% -51,34% -35,66% -33,56% -62,52%

Pendapatan Terhadap Aset 13,44% 14,44% 11,74% 9,57% 8,09% 7,59%

 2017 % 2016 2015 2014 2013
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EBIT

EBITDA

EKUITAS

RUGI BERSIH

ASET

LIABILITAS

PENDAPATAN

DEBT TO
EQUITY RATIO

136,9%

68,4%

96,4%

1948,3%

100,9%

2,3%

25,6%

11,8%
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Dalam Jutaan Rupiah
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PERISTIWA PENTING 
2017

Dalam rangka pelaksanaan CSR, 
Perseroan memberikan bantuan 
sembako kepada panti asuhan di 
sekitar koridor jalan tol Simpang 
Susun Waru - Bandara Juanda 
yakni Panti Asuhan Wahid 
Hasyim.

Para pemegang saham 
Perseroan menyetujui perubahan 
susunan Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan melalui 
Rapat Umum Pemegang Saham 
di Luar Rapat, dan telah 
memperoleh pengesahan dari 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 
: A H U - A H . 0 1 . 0 3 - 0 1 6 7 9 5 0 
tertanggal 4 September 2017.

Dalam rangka Idul Adha, Perseroan 
memberikan hewan kurban satu ekor 
kambing untuk tiap desa di lingkungan 
koridor Jalan Tol dan dibagikan kepada 
masyarakat yang membutuhkan. 
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Perseroan menerima 
penghargaan Service Quality 
Award 2017 untuk kategori 
Jalan Tol dari Majalah Service 
Excellence pada tanggal 03 
Agustus 2017.

Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST) untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 di 
Gedung Graha CMS. RUPST dihadiri oleh para pemegang saham PT 
Citra Margatama Surabaya, yang menyetujui dan mengesahkan laporan 
pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan, Laporan Keuangan 
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, dan Tugas 
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 
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3 Agustus 
2017

12 
September 

2017

Dalam rangka mempersiapkan SDM 
untuk transaksi non tunai, Perseroan 
mengadakan In House Training 
mengenai “Troubleshooting 
Pengoperasian Gardu Non Tunai” 
selama dua hari yang didakan di 
Graha CMS.

Pada tanggal yang sama, dalam 
rangka mensyukuri kinerja 2016 
dan menghadapi tantangan tahun 
2017, Perseroan berbagi dengan 
anak-anak yatim piatu yang ada di 
sekitar jalan tol Simpang Susun 
Waru - Bandara Juanda bersamaan 
dengan acara halal bihalal 
Keluarga Besar PT Citra 
Margatama Surabaya.
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Perseroan bekerjasama dengan 
Bank Mandiri mengadakan 
pelatihan untuk transaksi top up 
kartu non tunai dalam menunjang 
pelayanan prima dalam Gerakan 
Nasional Non Tunai.

Perseroan mulai melaksanakan uji 
coba transaksi non tunai secara 
100% untuk tahap satu pada gerbang 
tol Berbek 1 dan gerbang tol Tambak 
Sumur 1. Selanjutnya dilaksanakan 
bertahap setiap minggu per dua 
gerbang. 
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Para pemegang saham Perseroan melalui Rapat 
Umum Pemegang Saham di Luar Rapat 
menyetujui beberapa hal, diantaranya yakni:

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar 
Perseroan dari sebesar Rp 
500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 
menjadi sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh 
ratus lima puluh miliar rupiah);

2. Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan 
dan Modal Disetor Perseroan dari sebesar 
Rp 380.000.000.000,- (tiga ratus delapan 
puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 
630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh 
miliar rupiah);

3. Menyetujui sebagian pinjaman/dana 
talangan PT Citra Marga Nusaphala 
Persada, Tbk., atau sebesar Rp 
250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh 
miliar rupiah) dikonversi menjadi setoran 
saham kepada Perseroan untuk memenuhi 
bagian porsi saham yang diambil oleh PT 
Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., 
sebagaimana butir 2 di atas;

4. Menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran 
Dasar Perseroan atas peningkatan Modal 
Dasar Perseroan.

13 
September 

2017

6 
Oktober 

2017

29 
Desember 

2017
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Perseroan melaksanakan transaksi 
non tunai secara 100% untuk seluruh 
gerbang dan seluruh gardu jalan tol 
Simpang Susun Waru - Bandara 
Juanda.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, 
Perseroan mulai melakukan pekerjaan 
pemeliharaan berkala berupa overlay 
tahap pertama sepanjang 2,5 km pada 
jalur A dan B.

Dalam rangka peningkatan kompetensi 
SDM, Perseroan bekerjasama dengan 
Lembaga Psikologi Bina Grahita Mandiri 
melaksanakan program assesment bagi 
SDM selama dua hari  bertempat di 
gedung Universitas Mahardika.
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20 
Oktober 

2017

24 
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2017

Perseroan bekerjasama dengan 
Laboratorium Klinik Prodia 
melaksanakan program Medical 
Check Up (MCU) bagi karyawan 
selama 2 (dua) hari bertempat di 
kantor PT CMS. Progam MCU 
dilaksanakan secara berkala 
selama 2(dua) tahun sekali.
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Laporan Dewan Komisaris

Profil Dewan Komisaris

Laporan Direksi

Profil Direksi

Pernyataan Dewan Komisaris & Direksi

LAPORAN KEPADA 
PEMEGANG SAHAM
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LAPORAN DEWAN 
KOMISARIS
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Para Pemegang Saham Yang Terhormat,
Kebijakan Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan 
kepada pengguna jalan tol merupakan tantangan bagi 
Perseroan untuk terus melakukan inovasi dalam 
mengembangkan sistem operasional dan prosedur guna 
meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan tol dengan 
tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas.

Kebijakan Pemerintah untuk menerapkan pembayaran non 
tunai 100% pada tahun 2017 bagi pengguna jalan tol, 
merupakan kebijakan yang positif bagi Perseroan. Dengan 
adanya kebijakan ini, Perseroan perlu melakukan inovasi 
langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan 
non tunai yang hanya 3,04% pada tahun 2016 menjadi 100% 
pada Oktober 2017. Selain dari sisi alat pembayaran, 
Perseroan juga perlu melakukan strategi agar tidak terjadi 
pending settlement, sehingga terhindar dari peningkatan 
jumlah piutang Perseroan. 
Kebijakan Pemerintah dalam menerapkan pembayaran non 
tunai, juga perlu diimbangi dengan kemampuan SDM dan 
alat yang dimiliki Perseroan.     

“Efisiensi dan efektifitas pengawasan serta arahan yang tepat sasaran dilakukan seiring dengan 
peningkatan kinerja usaha Perseroan sebagai bagian dari semangat kebersamaan untuk meningkatkan 
value Perseroan”

Seiring dengan berakhirnya tahun buku 2017, kami 
mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala berkah dan rahmat-Nya, sehingga Dewan 
Komisaris dapat menunaikan tugas dan kewajibannya 
selama tahun 2017 dengan baik. Sebagai bentuk 
transparansi dan pertanggungjawaban, ijinkan kami 
dalam kesempatan ini untuk menyampaikan 
pokok-pokok penjelasan atas pelaksanaan tugas dan 
kewajiban Dewan Komisaris dalam mengawasi dan 
memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan 
Perseroan. 

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI SELAMA 
TAHUN 2017
Di tahun 2017, Perseroan berupaya maksimal untuk 
melakukan langkah-langkah tercapainya Standar 
Pelayanan Minimum yang menjadi kunci keberhasilan 
pengoperasian jalan tol dan juga melakukan langkah 
strategis untuk meningkatkan performance keuangan, 
yang hasil-hasilnya dapat kami sampaikan sebagai 
berikut: 
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Kinerja Operasi
Selama 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan volume LHR 
jalan tol  Simpang Susun Waru - Bandara Juanda 
menunjukkan kondisi yang cukup bagus. Pertumbuhan 
volume LHR pada tahun 2017 mencapai 8,29% 
dibandingkan tahun 2016, dan meningkat 2,71% dari 
target yang direncanakan dalam RKAP 2017. Meskipun 
pertumbuhan volume LHR jalan tol Simpang Susun Waru 
- Bandara Juanda sudah cukup baik, namun masih 
berpeluang untuk ditingkatkan karena belum ada 
bangkitan-bangkitan baru yang terbangun di sekitar 
koridor jalan tol yang dapat menjadi pemicu 
pertumbuhan LHR tersebut. Oleh karenanya, Perseroan 
perlu melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan 
volume LHR melalui konektifitas jaringan dan mendorong 
percepatan pembangunan wilayah sekitar jalan tol.

Dari sisi transaksi pembayaran, khususnya adanya 
transformasi pembayaran dari tunai menjadi 100% non 
tunai, Perseroan telah melakukan langkah-langkah 
penyesuaian sistem operasional dan prosedur, sehingga 
tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaannya, 
bahkan Perseroan tetap menjaga no pending settlement 
dalam realisasi pembayaran dari perbankan. Namun 
demikian, Perseroan harus terus melakukan evaluasi 
dan peningkatan pelayanan di gerbang, baik dari sisi 
peralatan, maupun kemampuan SDM dalam mengatasi 
potensi berbagai kendala di gerbang. Perseroan juga 
perlu melakukan persiapan dan antisipasi atas 
kemungkinan kebijakan Pemerintah untuk menerapkan 
sistem pembayaran dengan menggunakan multi line free 
flow.

Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada 
tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya, tidak terlepas 
dari komitmen yang kuat dari Perseroan untuk 
melakukan pemeliharaan rutin dan periodik secara rutin. 
Perseroan menerapkan strategi untuk melakukan 
pemeriksaan SPM secara rutin per bulan, sehingga 
Perseroan dapat melakukan antisipasi langkah-langkah 
yang harus dilakukan untuk memenuhi SPM tersebut. 
Untuk lebih memberikan pelayanan yang optimal, ke 
depan Perseroan perlu menambah fasilitas sistem 
monitoring seperti CCTV di sepanjang jalan tol, termasuk 
melakukan kerjasama dengan BUJT di sekitar jalan tol 
Simpang Susun Waru - Bandara Juanda untuk berbagi 
informasi, sehingga secara bersama-sama dapat 
melakukan antisipasi atas kendala lalu lintas.

  

Kinerja Keuangan
Pada tahun 2017, kinerja keuangan Perseroan sudah mulai 
menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus. Langkah 
Perseroan untuk melakukan corporate action dengan 
meningkatkan modal saham dan modal ditempatkan 
merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat struktur 
keuangan Perseroan dan lebih memberikan kepercayaan 
kepada perbankan atas prospek usaha Perseroan. 
Memperhatikan kondisi ekonomi pada tahun 2017 yang 
sudah mulai membaik, dan kinerja keuangan Perseroan 
yang juga sudah menunjukkan tren positif merupakan modal 
Perseroan untuk melakukan langkah-langkah strategis, 
seperti memperoleh pendanaan yang lebih fleksibel dan 
tidak memberatkan bagi Perseroan.
 
PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN
Kebijakan Pemerintah dalam mempercepat pembangunan 
infrastruktur dan peningkatan pelayanan bagi pengguna 
jalan merupakan peluang sekaligus tantangan bagi 
Perseroan untuk meningkatkan pendapatan usaha pada 
tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu, Perseroan perlu 
melakukan kajian atas peluang konektifitas jaringan yang 
dapat lebih mengoptimalkan pertumbuhan LHR dan 
mendorong pengembangan wilayah di sekitar jalan tol. 
Selain itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi 
pengguna jalan, Perseroan perlu melakukan kajian dan 
koordinasi dengan BUJT yang terkoneksi dengan jalan tol 
Simpang Susun Waru - Bandara Juanda untuk mewujudkan 
integrasi transaksi. Selain itu, Perseroan juga perlu 
mempersiapkan kemungkinan diterapkannya transaksi 
pembayaran dengan sistem multi line free flow.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 
Komunikasi merupakan mekanisme utama yang digunakan 
Dewan Komisaris dalam mengawasi dan memberikan 
nasihat kepada Direksi dalam mengelola Perusahaan. 
Adapun komunikasi tersebut dilakukan melalui tatap muka 
langsung dalam rapat rutin, maupun melalui komunikasi 
jarak jauh. 

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi digunakan sebagai 
mekanisme untuk memantau kinerja Perseroan relatif 
terhadap target-target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja 
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017. Rapat koordinasi 
tersebut juga digunakan sebagai media bagi pemberian 
arahan dan nasihat kepada Direksi sehubungan 
pengambilan kebijakan yang berpengaruh signifikan 
terhadap  pencapaian kinerja Perseroan dan pelaksanaan 
tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris selalu 
menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan agar 
nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi dan keadilan tetap dijalankan oleh Perseroan 
guna mencapai tata kelola yang baik dalam Perseroan.



SUARMIN TIONIWAR
Komisaris Utama 
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PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN
Pada tanggal 21 Agustus 2017, melalui Rapat Umum 
Pemegang Saham di Luar Rapat, para pemegang saham 
telah menyetujui untuk melakukan perubahan pengurus 
Perseroan, yakni dari sebelumnya:

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama  : Agung Salim
Komisaris  : Fitria Yusuf Hamka

Direksi :
Direktur Utama : Suarmin Tioniwar
Direktur Operasi : Arief Budhy Hardono

Menjadi ;

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Suarmin Tioniwar

Direksi :
Direktur : Dyah SH Wahyu Sari

PENUTUP
Kami, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada 
Direksi dan seluruh jajarannya, kepada pemegang saham 
serta stakeholders atas bantuan dan kerjasamanya 
sehingga kami dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan 
memastikan bahwa tata kelola perusahaan (corporate 
governance) terimplementasi dengan baik di Perusahaan. 
Kami meyakini dengan kekuatan nilai-nilai Perseroan, 
tempaan dalam berbagai pengalaman, khususnya dalam 
menghadapi kesulitan-kesulitan dari tahun ke tahun, 
Perseroan dapat terus meningkatkan value Perseroan dan 
dapat menggapai visi sebagai “BUJT yang handal, 
terpercaya dan tumbuh berkesinambungan”. 
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PROFIL DEWAN 
KOMISARIS

SUARMIN TIONIWAR
Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak September 2017. 

Menyelesaikan pendidikan S-1  bidang Ekonomi di Macquarie 
University, dan meraih Master of Commerce di New South Wales. 

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Independen PT Citra Marga 
Nusaphala Persada, Tbk sejak 19 Desember 2016, Direktur Utama PT 
Citra Karya Jabar Tol, Direktur Utama PT Girder Indonesia, Direktur PT 
Mitra International Recources Tbk, Komisaris PT Citra Waspphutowa, 
Komisaris Utama PT Citra Marga Lintas Jabar, Komisaris PT Citra 
Margatama Surabaya dan Komisaris PT Elemen Gili Indonesia.

Pernah menjabat sebagai
Direktur PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2012-2016)
Komisaris Utama  PT Citra Waspphutowa (2012-2017)
Komisaris PT Citra Margatama Surabaya (2013-2014)
Direktur Utama PT Citra Margatama Surabaya (2014-2017).



LAPORAN DIREKSI

Para pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,
Pertama-tama, ijinkan kami memanjatkan puji dan syukur 
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan 
rahmat dan karunia sehingga PT Citra Margatama Surabaya 
dapat menghasilkan kinerja yang cukup baik pada tahun 
2017. Dan pada kesempatan ini, perkenankan Direksi 
menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 
sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan tanggung 
jawab Direksi atas pengelolaan perusahaan.

MAKRO EKONOMI 2017

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2017 
cukup berdampak positif pada industri jalan tol. Hal ini 
tercermin dari meningkatnya pertumbuhan kepemilikan 
kendaraan, dan pemulihan secara bertahap pasar properti 
yang terlihat dengan bertambahnya kawasan-kawasan baru 
di sekitar jalan tol, memberikan dampak positif pada 
pertumbuhan volume kendaraan. Kondisi ini merndorong 
Perseroan untuk merencanakan corporate action yang guna 
memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi Perseroan dan 
tentunya bagi para pemegang saham.
Kebijakan Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT) untuk peningkatan pelayanan jalan tol, memacu 
Perseroan untuk terus berinovasi dan lebih responsif untuk 
melakukan pembenahan guna peningkatan layanan prima 
bagi pengguna jalan. 

STRATEGI PERSEROAN

Kinerja Perseroan tahun 2017 tentunya tidak terlepas dari 
penerapan strategi manajemen Perseroan, yakni terus 
berkomitmen untuk memberikan layanan prima, 
memperkuat struktur keuangan dan peningkatan 
kemampuan SDM Perseroan.
Perseroan menyadari bahwa layanan prima merupakan 
kunci utama Perseroan sebagai BUJT, oleh karenanya 
selama tahun 2017 Perseroan fokus dalam melakukan 
pembenahan untuk memberikan layanan prima. Langkah 
ini membuahkan hasil dengan lulusnya Perseroan pada 
penilaian Standar Pelayanan Minimum pada Semester I 
dan Semester II tahun 2017, dan berhasilnya capaian 
Perseroan melaksanakan pembayaran non tunai hingga 
100% pada bulan Oktober 2017, serta no pending 
settlement atas pelaksanaan pembayaran non tunai 
dengan perbankan. 
Perseroan juga tengah berupaya untuk dapat 
merealisasikan konektifitas jaringan yang dinilai 
prospektif, salah satunya melalui integrasi tarif. 

Perseroan juga tengah mempersiapkan strategi konversi 
utang pemegang saham menjadi modal saham sebagai 
salah satu upaya untuk memperkuat struktur keuangan. 
Dengan tercapainya strategi ini, sangat membuka 
peluang bagi Perseroan untuk memperoleh pendanaan 
untuk refinancing atas kewajiban Perseroan saat ini dan 
rencana pengembangan Perseroan ke depan.  

Pada bidang SDM, Perseroan tengah melakukan 
pemantapan tools sebagai dasar akselerasi kinerja dan 
melakukan perkuatan sumber daya manusia agar 
menghasilkan SDM yang handal melalui transparansi 
penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang 
didukung kebijakan strategis reward atau punishment.

KINERJA OPERASI

Sepanjang tahun 2017, Perseroan secara konsisten 
menjalankan strategi yang telah ditetapkan dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2017, 
yang tercermin dalam kinerja tahun 2017, yakni:

Bidang Manajemen Gerbang Tol

Lintas Harian Rata-Rata (LHR) pada tahun 2017 
meningkat sebesar 8,29% dibandingkan tahun 2016, 
yakni dari 44.513 kendaraan per hari pada tahun 2016 
menjadi 48.203 kendaraan per hari pada tahun 2017 
dengan jumlah rata-rata kendaraan Golongan I adalah 
sebesar 91,94% dari total kendaraan yang melewati jalan 
tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda. Peningkatan 
LHR tersebut adalah karena adanya pertumbuhan 
penumpang bandara Internasonal Juanda, dan 
pertumbuhan kendaraan, serta adanya dampak positif 
dari jalan arteri Middle East Ring Road (MERR).
Sejalan dengan program Badan Pengatur Jalan Tol 
(“BPJT”) sebagai regulator jalan tol Indonesia dalam 
mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (“GNNT”), 
Perseroan bersama sister company yakni PT Citra 
Persada Infrastruktur yang bertindak sebagai integrator 
telah memulai program pelaksanaan transaksi non tunai 
dengan menerapkan inovasi modernisasi teknologi 
peralatan tol berbasis smartcard reader multi bank sejak 
tahun 2015. Berbekal pencapaian tersebut, tidak terlalu 
sulit bagi Perseroan untuk mendukung program BPJT 
tersebut, sehingga transaksi non tunai pada seluruh 
gerbang jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda 
telah terealisasi secara 100% pada tanggal 20 Oktober 
2017. 
Secara bersamaan Perseroan juga telah mempersiapkan 
sistem monitoring untuk keberhasilan pelaksanaan 
transaksi non tunai ini dan koordinasi yang intensif, baik 
dengan integrator maupun dengan perbankan, sehingga 
membuahkan hasil dengan no pending settlement yang 
berarti hingga akhir tahun 2017. 

Bidang Pelayanan Lalu Lintas

Kondisi lalu lintas yang lancar, tertib, aman dan nyaman 
bagi pengguna jalan tol, juga menjadi perhatian utama 
Perseroan. Oleh karenanya Perseroan selalu melakukan 
evaluasi dan peningkatan pelayanan lalu lintas untuk 
mewujudkan kondisi lalu lintas yang lancar, aman dan 
nyaman dengan memaksimalkan layanan Sentral 
Komunikasi (Senkom), CCTV, Variable Message System 
("VMS"), serta Armada Pelayanan Lalu Lintas.
Senkom berperan besar dalam penyampaian informasi, 
pelayanan kepada para petugas tol agar penanganan 

gangguan lalu lintas dapat diantisipasi serta ditangani secara 
cepat dan tepat. Saat ini Perseroan telah saling berbagi 
informasi dengan BUJT yang terkoneksi dengan jalan tol 
Simpang Susun Waru - Bandara Juanda, sehingga dapat 
saling mengantisipasi penanganan gangguan lalu lintas. 
Perseroan tengah merencanakan inisiasi sistem yang lebih 
efektif, dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat, 
baik kepada pengguna jalan, media online dan/atau radio.
Saat ini Perseroan juga telah memasang 6 (enam) unit CCTV 
di median jalan tol dan 6 (enam) unit CCTV di Gerbang Tol 
untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time, menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta 
memantau aset dan sarana jalan tol, sehingga informasi 
terkini tersebut menjadi dasar bagi Senkom dalam mengelola 
arus lalu lintas. Perseroan merencanakan dalam beberapa 
tahun mendatang untuk menambah 1 CCTV per km, 
sehingga pemantauan oleh Senkom lebih akurat.
Perseroan juga akan mengembangkan dan mengoptimalkan 
informasi melalui VMS untuk memberikan informasi kepada 
pengguna jalan tol.

Bidang Pemeliharaan

Dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 
pelanggan/pengguna jalan, Perseroan selalu menyusun 
program pemeliharaan jalan secara cermat, baik secara rutin 
maupun periodic, dengan menerapkan pola kerja “5P”, yakni: 
Pemeriksaan, Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pengkoordinasian, Pengawasan dan evaluasi. Penyusunan 
program yang handal diharapkan dapat memperoleh jaminan 
bahwa kondisi struktur jalan layang dapat tetap kokoh dan 
kuat sehingga mampu memberikan keamanan, kelancaran 
dan kenyamanan bagi pengguna jalan tol.
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melakukan 
beberapa program pemeliharaan rutin, antara lain grouting 
slab, injeksi epoxy plat lantai yang retak, perkuatan struktur 
di depan Gerbang Menanggal, penggantian sambungan siar, 
dan pengecatan marka jalan.
Selain itu, Perseroan juga melaksanakan pemeliharaan 
berkala berupa overlay dari KM -0+350 sampai dengan KM 
2+500 jalur A dan jalur B. Pemeliharaan tersebut meliputi: 
scrapping, penggantian expantion joint, dan perbaikan marka 
jalan.
Meskipun pada tahun 2017, Perseroan baru melaksanakan 
pemeliharaan periodik secara sebagian, namun demikian 
hingga akhir 2017 hasil International Roughness Index (IRI) 
dan Kekesatan (Tahapan Selip/Gelincir/Skid Resistance) 
masih memenuhi syarat SPM yang ditetapkan. Pada tahun 
2018, Perseroan akan melanjutkan pemeliharaan periodik 
untuk  KM 2+500 sampai dengan KM 11+800 jalur A dan jalur 
B.

KINERJA KEUANGAN

Komitmen dan konsistensi Perseroan dalam menjalankan 
strategi yang telah ditetapkan, selain berdampak positif 
dengan pencapaian sebagaimana diuraikan sebelumnya, 
juga berdampak positif pada kinerja keuangan Perseroan 
tahun 2017. Hal tersebut tercermin dari capaian laba bersih 
positif untuk pertama kalinya setelah Perseroan beroperasi. 

Capaian laba bersih yang meski masih relatif kecil ini, 
mampu menunjukkan signal positif bagi perkembangan dan 
prospek Perseroan di masa yang akan datang. 
Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2017 meningkat 
cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini selain 
dikarenakan adanya tambahan Modal Saham dalam bentuk 
konversi utang pemegang saham, juga karena Perseroan 
telah membukukan laba sebesar 588,65 juta rupiah. 
Konversi utang pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala 
Persada, Tbk menjadi Modal Saham membuat struktur 
keuangan Perseroan menguat, sehingga meningkatkan 
value Perseroan.
Demikian pula Pendapatan Usaha Perseroan meningkat 
sebesar 11,81% dari tahun sebelumnya. Peningkatan 
Pendapatan Usaha ini selain adanya peningkatan 
Pendapatan Tol sebesar 11,55% dari tahun sebelumnya, 
juga adanya peningkatan pendapatan dari sewa lahan dan 
iklan sebesar 23,60%. 

Rasio keuangan Perseroan juga menujukkan tren yang 
positif, meskipun masih sangat kecil, seperti Return on 
Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA) yang sudah 
menunjukkan nilai positif. Rasio liabilitas terhadap ekuitas 
juga sudah menunjukkan rasio yang sangat bankable untuk 
memperoleh pendanaan yang lebih fleksibel pada masa 
mendatang.

Demikianlah laporan kinerja dan pencapaian Perseroan 
sepanjang 2017 sebagai wujud tekad kuat dan komitmen 
untuk Perseroan yang lebih maju pada tahun tahun 
mendatang. Semua pencapaian ini tidak terlepas dari 
dukungan seluruh pihak yang bahu membahu dalam 
memberikan dorongan kuat kepada Perseroan.

Dalam kesempatan ini, Direksi mengucapkan terima kasih 
dan apresiasi yang tinggi kepada Pemegang Saham atas 
kepercayaan dan dukungan penuh yang dicurahkan pada 
Perseroan. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami 
sampaikan kepada Dewan Komisaris atas arahan dan 
bimbingannya dalam pengelolaan Perseroan.

Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan 
kepada jajaran karyawan yang penuh dedikasi dan 
kecintaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
untuk Perseroan sekarang dan di tahun-tahun yang akan 
datang.
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Para pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,
Pertama-tama, ijinkan kami memanjatkan puji dan syukur 
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan 
rahmat dan karunia sehingga PT Citra Margatama Surabaya 
dapat menghasilkan kinerja yang cukup baik pada tahun 
2017. Dan pada kesempatan ini, perkenankan Direksi 
menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 
sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan tanggung 
jawab Direksi atas pengelolaan perusahaan.

MAKRO EKONOMI 2017

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2017 
cukup berdampak positif pada industri jalan tol. Hal ini 
tercermin dari meningkatnya pertumbuhan kepemilikan 
kendaraan, dan pemulihan secara bertahap pasar properti 
yang terlihat dengan bertambahnya kawasan-kawasan baru 
di sekitar jalan tol, memberikan dampak positif pada 
pertumbuhan volume kendaraan. Kondisi ini merndorong 
Perseroan untuk merencanakan corporate action yang guna 
memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi Perseroan dan 
tentunya bagi para pemegang saham.
Kebijakan Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT) untuk peningkatan pelayanan jalan tol, memacu 
Perseroan untuk terus berinovasi dan lebih responsif untuk 
melakukan pembenahan guna peningkatan layanan prima 
bagi pengguna jalan. 

STRATEGI PERSEROAN

Kinerja Perseroan tahun 2017 tentunya tidak terlepas dari 
penerapan strategi manajemen Perseroan, yakni terus 
berkomitmen untuk memberikan layanan prima, 
memperkuat struktur keuangan dan peningkatan 
kemampuan SDM Perseroan.
Perseroan menyadari bahwa layanan prima merupakan 
kunci utama Perseroan sebagai BUJT, oleh karenanya 
selama tahun 2017 Perseroan fokus dalam melakukan 
pembenahan untuk memberikan layanan prima. Langkah 
ini membuahkan hasil dengan lulusnya Perseroan pada 
penilaian Standar Pelayanan Minimum pada Semester I 
dan Semester II tahun 2017, dan berhasilnya capaian 
Perseroan melaksanakan pembayaran non tunai hingga 
100% pada bulan Oktober 2017, serta no pending 
settlement atas pelaksanaan pembayaran non tunai 
dengan perbankan. 
Perseroan juga tengah berupaya untuk dapat 
merealisasikan konektifitas jaringan yang dinilai 
prospektif, salah satunya melalui integrasi tarif. 

Perseroan juga tengah mempersiapkan strategi konversi 
utang pemegang saham menjadi modal saham sebagai 
salah satu upaya untuk memperkuat struktur keuangan. 
Dengan tercapainya strategi ini, sangat membuka 
peluang bagi Perseroan untuk memperoleh pendanaan 
untuk refinancing atas kewajiban Perseroan saat ini dan 
rencana pengembangan Perseroan ke depan.  

Pada bidang SDM, Perseroan tengah melakukan 
pemantapan tools sebagai dasar akselerasi kinerja dan 
melakukan perkuatan sumber daya manusia agar 
menghasilkan SDM yang handal melalui transparansi 
penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang 
didukung kebijakan strategis reward atau punishment.

KINERJA OPERASI

Sepanjang tahun 2017, Perseroan secara konsisten 
menjalankan strategi yang telah ditetapkan dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2017, 
yang tercermin dalam kinerja tahun 2017, yakni:

Bidang Manajemen Gerbang Tol

Lintas Harian Rata-Rata (LHR) pada tahun 2017 
meningkat sebesar 8,29% dibandingkan tahun 2016, 
yakni dari 44.513 kendaraan per hari pada tahun 2016 
menjadi 48.203 kendaraan per hari pada tahun 2017 
dengan jumlah rata-rata kendaraan Golongan I adalah 
sebesar 91,94% dari total kendaraan yang melewati jalan 
tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda. Peningkatan 
LHR tersebut adalah karena adanya pertumbuhan 
penumpang bandara Internasonal Juanda, dan 
pertumbuhan kendaraan, serta adanya dampak positif 
dari jalan arteri Middle East Ring Road (MERR).
Sejalan dengan program Badan Pengatur Jalan Tol 
(“BPJT”) sebagai regulator jalan tol Indonesia dalam 
mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (“GNNT”), 
Perseroan bersama sister company yakni PT Citra 
Persada Infrastruktur yang bertindak sebagai integrator 
telah memulai program pelaksanaan transaksi non tunai 
dengan menerapkan inovasi modernisasi teknologi 
peralatan tol berbasis smartcard reader multi bank sejak 
tahun 2015. Berbekal pencapaian tersebut, tidak terlalu 
sulit bagi Perseroan untuk mendukung program BPJT 
tersebut, sehingga transaksi non tunai pada seluruh 
gerbang jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda 
telah terealisasi secara 100% pada tanggal 20 Oktober 
2017. 
Secara bersamaan Perseroan juga telah mempersiapkan 
sistem monitoring untuk keberhasilan pelaksanaan 
transaksi non tunai ini dan koordinasi yang intensif, baik 
dengan integrator maupun dengan perbankan, sehingga 
membuahkan hasil dengan no pending settlement yang 
berarti hingga akhir tahun 2017. 

Bidang Pelayanan Lalu Lintas

Kondisi lalu lintas yang lancar, tertib, aman dan nyaman 
bagi pengguna jalan tol, juga menjadi perhatian utama 
Perseroan. Oleh karenanya Perseroan selalu melakukan 
evaluasi dan peningkatan pelayanan lalu lintas untuk 
mewujudkan kondisi lalu lintas yang lancar, aman dan 
nyaman dengan memaksimalkan layanan Sentral 
Komunikasi (Senkom), CCTV, Variable Message System 
("VMS"), serta Armada Pelayanan Lalu Lintas.
Senkom berperan besar dalam penyampaian informasi, 
pelayanan kepada para petugas tol agar penanganan 

gangguan lalu lintas dapat diantisipasi serta ditangani secara 
cepat dan tepat. Saat ini Perseroan telah saling berbagi 
informasi dengan BUJT yang terkoneksi dengan jalan tol 
Simpang Susun Waru - Bandara Juanda, sehingga dapat 
saling mengantisipasi penanganan gangguan lalu lintas. 
Perseroan tengah merencanakan inisiasi sistem yang lebih 
efektif, dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat, 
baik kepada pengguna jalan, media online dan/atau radio.
Saat ini Perseroan juga telah memasang 6 (enam) unit CCTV 
di median jalan tol dan 6 (enam) unit CCTV di Gerbang Tol 
untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time, menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta 
memantau aset dan sarana jalan tol, sehingga informasi 
terkini tersebut menjadi dasar bagi Senkom dalam mengelola 
arus lalu lintas. Perseroan merencanakan dalam beberapa 
tahun mendatang untuk menambah 1 CCTV per km, 
sehingga pemantauan oleh Senkom lebih akurat.
Perseroan juga akan mengembangkan dan mengoptimalkan 
informasi melalui VMS untuk memberikan informasi kepada 
pengguna jalan tol.

Bidang Pemeliharaan

Dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 
pelanggan/pengguna jalan, Perseroan selalu menyusun 
program pemeliharaan jalan secara cermat, baik secara rutin 
maupun periodic, dengan menerapkan pola kerja “5P”, yakni: 
Pemeriksaan, Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pengkoordinasian, Pengawasan dan evaluasi. Penyusunan 
program yang handal diharapkan dapat memperoleh jaminan 
bahwa kondisi struktur jalan layang dapat tetap kokoh dan 
kuat sehingga mampu memberikan keamanan, kelancaran 
dan kenyamanan bagi pengguna jalan tol.
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melakukan 
beberapa program pemeliharaan rutin, antara lain grouting 
slab, injeksi epoxy plat lantai yang retak, perkuatan struktur 
di depan Gerbang Menanggal, penggantian sambungan siar, 
dan pengecatan marka jalan.
Selain itu, Perseroan juga melaksanakan pemeliharaan 
berkala berupa overlay dari KM -0+350 sampai dengan KM 
2+500 jalur A dan jalur B. Pemeliharaan tersebut meliputi: 
scrapping, penggantian expantion joint, dan perbaikan marka 
jalan.
Meskipun pada tahun 2017, Perseroan baru melaksanakan 
pemeliharaan periodik secara sebagian, namun demikian 
hingga akhir 2017 hasil International Roughness Index (IRI) 
dan Kekesatan (Tahapan Selip/Gelincir/Skid Resistance) 
masih memenuhi syarat SPM yang ditetapkan. Pada tahun 
2018, Perseroan akan melanjutkan pemeliharaan periodik 
untuk  KM 2+500 sampai dengan KM 11+800 jalur A dan jalur 
B.

KINERJA KEUANGAN

Komitmen dan konsistensi Perseroan dalam menjalankan 
strategi yang telah ditetapkan, selain berdampak positif 
dengan pencapaian sebagaimana diuraikan sebelumnya, 
juga berdampak positif pada kinerja keuangan Perseroan 
tahun 2017. Hal tersebut tercermin dari capaian laba bersih 
positif untuk pertama kalinya setelah Perseroan beroperasi. 

Capaian laba bersih yang meski masih relatif kecil ini, 
mampu menunjukkan signal positif bagi perkembangan dan 
prospek Perseroan di masa yang akan datang. 
Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2017 meningkat 
cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini selain 
dikarenakan adanya tambahan Modal Saham dalam bentuk 
konversi utang pemegang saham, juga karena Perseroan 
telah membukukan laba sebesar 588,65 juta rupiah. 
Konversi utang pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala 
Persada, Tbk menjadi Modal Saham membuat struktur 
keuangan Perseroan menguat, sehingga meningkatkan 
value Perseroan.
Demikian pula Pendapatan Usaha Perseroan meningkat 
sebesar 11,81% dari tahun sebelumnya. Peningkatan 
Pendapatan Usaha ini selain adanya peningkatan 
Pendapatan Tol sebesar 11,55% dari tahun sebelumnya, 
juga adanya peningkatan pendapatan dari sewa lahan dan 
iklan sebesar 23,60%. 

Rasio keuangan Perseroan juga menujukkan tren yang 
positif, meskipun masih sangat kecil, seperti Return on 
Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA) yang sudah 
menunjukkan nilai positif. Rasio liabilitas terhadap ekuitas 
juga sudah menunjukkan rasio yang sangat bankable untuk 
memperoleh pendanaan yang lebih fleksibel pada masa 
mendatang.

Demikianlah laporan kinerja dan pencapaian Perseroan 
sepanjang 2017 sebagai wujud tekad kuat dan komitmen 
untuk Perseroan yang lebih maju pada tahun tahun 
mendatang. Semua pencapaian ini tidak terlepas dari 
dukungan seluruh pihak yang bahu membahu dalam 
memberikan dorongan kuat kepada Perseroan.

Dalam kesempatan ini, Direksi mengucapkan terima kasih 
dan apresiasi yang tinggi kepada Pemegang Saham atas 
kepercayaan dan dukungan penuh yang dicurahkan pada 
Perseroan. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami 
sampaikan kepada Dewan Komisaris atas arahan dan 
bimbingannya dalam pengelolaan Perseroan.

Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan 
kepada jajaran karyawan yang penuh dedikasi dan 
kecintaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
untuk Perseroan sekarang dan di tahun-tahun yang akan 
datang.
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Para pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,
Pertama-tama, ijinkan kami memanjatkan puji dan syukur 
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan 
rahmat dan karunia sehingga PT Citra Margatama Surabaya 
dapat menghasilkan kinerja yang cukup baik pada tahun 
2017. Dan pada kesempatan ini, perkenankan Direksi 
menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 
sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan tanggung 
jawab Direksi atas pengelolaan perusahaan.

MAKRO EKONOMI 2017

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2017 
cukup berdampak positif pada industri jalan tol. Hal ini 
tercermin dari meningkatnya pertumbuhan kepemilikan 
kendaraan, dan pemulihan secara bertahap pasar properti 
yang terlihat dengan bertambahnya kawasan-kawasan baru 
di sekitar jalan tol, memberikan dampak positif pada 
pertumbuhan volume kendaraan. Kondisi ini merndorong 
Perseroan untuk merencanakan corporate action yang guna 
memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi Perseroan dan 
tentunya bagi para pemegang saham.
Kebijakan Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT) untuk peningkatan pelayanan jalan tol, memacu 
Perseroan untuk terus berinovasi dan lebih responsif untuk 
melakukan pembenahan guna peningkatan layanan prima 
bagi pengguna jalan. 

STRATEGI PERSEROAN

Kinerja Perseroan tahun 2017 tentunya tidak terlepas dari 
penerapan strategi manajemen Perseroan, yakni terus 
berkomitmen untuk memberikan layanan prima, 
memperkuat struktur keuangan dan peningkatan 
kemampuan SDM Perseroan.
Perseroan menyadari bahwa layanan prima merupakan 
kunci utama Perseroan sebagai BUJT, oleh karenanya 
selama tahun 2017 Perseroan fokus dalam melakukan 
pembenahan untuk memberikan layanan prima. Langkah 
ini membuahkan hasil dengan lulusnya Perseroan pada 
penilaian Standar Pelayanan Minimum pada Semester I 
dan Semester II tahun 2017, dan berhasilnya capaian 
Perseroan melaksanakan pembayaran non tunai hingga 
100% pada bulan Oktober 2017, serta no pending 
settlement atas pelaksanaan pembayaran non tunai 
dengan perbankan. 
Perseroan juga tengah berupaya untuk dapat 
merealisasikan konektifitas jaringan yang dinilai 
prospektif, salah satunya melalui integrasi tarif. 

Perseroan juga tengah mempersiapkan strategi konversi 
utang pemegang saham menjadi modal saham sebagai 
salah satu upaya untuk memperkuat struktur keuangan. 
Dengan tercapainya strategi ini, sangat membuka 
peluang bagi Perseroan untuk memperoleh pendanaan 
untuk refinancing atas kewajiban Perseroan saat ini dan 
rencana pengembangan Perseroan ke depan.  

Pada bidang SDM, Perseroan tengah melakukan 
pemantapan tools sebagai dasar akselerasi kinerja dan 
melakukan perkuatan sumber daya manusia agar 
menghasilkan SDM yang handal melalui transparansi 
penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang 
didukung kebijakan strategis reward atau punishment.

KINERJA OPERASI

Sepanjang tahun 2017, Perseroan secara konsisten 
menjalankan strategi yang telah ditetapkan dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2017, 
yang tercermin dalam kinerja tahun 2017, yakni:

Bidang Manajemen Gerbang Tol

Lintas Harian Rata-Rata (LHR) pada tahun 2017 
meningkat sebesar 8,29% dibandingkan tahun 2016, 
yakni dari 44.513 kendaraan per hari pada tahun 2016 
menjadi 48.203 kendaraan per hari pada tahun 2017 
dengan jumlah rata-rata kendaraan Golongan I adalah 
sebesar 91,94% dari total kendaraan yang melewati jalan 
tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda. Peningkatan 
LHR tersebut adalah karena adanya pertumbuhan 
penumpang bandara Internasonal Juanda, dan 
pertumbuhan kendaraan, serta adanya dampak positif 
dari jalan arteri Middle East Ring Road (MERR).
Sejalan dengan program Badan Pengatur Jalan Tol 
(“BPJT”) sebagai regulator jalan tol Indonesia dalam 
mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (“GNNT”), 
Perseroan bersama sister company yakni PT Citra 
Persada Infrastruktur yang bertindak sebagai integrator 
telah memulai program pelaksanaan transaksi non tunai 
dengan menerapkan inovasi modernisasi teknologi 
peralatan tol berbasis smartcard reader multi bank sejak 
tahun 2015. Berbekal pencapaian tersebut, tidak terlalu 
sulit bagi Perseroan untuk mendukung program BPJT 
tersebut, sehingga transaksi non tunai pada seluruh 
gerbang jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda 
telah terealisasi secara 100% pada tanggal 20 Oktober 
2017. 
Secara bersamaan Perseroan juga telah mempersiapkan 
sistem monitoring untuk keberhasilan pelaksanaan 
transaksi non tunai ini dan koordinasi yang intensif, baik 
dengan integrator maupun dengan perbankan, sehingga 
membuahkan hasil dengan no pending settlement yang 
berarti hingga akhir tahun 2017. 

Bidang Pelayanan Lalu Lintas

Kondisi lalu lintas yang lancar, tertib, aman dan nyaman 
bagi pengguna jalan tol, juga menjadi perhatian utama 
Perseroan. Oleh karenanya Perseroan selalu melakukan 
evaluasi dan peningkatan pelayanan lalu lintas untuk 
mewujudkan kondisi lalu lintas yang lancar, aman dan 
nyaman dengan memaksimalkan layanan Sentral 
Komunikasi (Senkom), CCTV, Variable Message System 
("VMS"), serta Armada Pelayanan Lalu Lintas.
Senkom berperan besar dalam penyampaian informasi, 
pelayanan kepada para petugas tol agar penanganan 

gangguan lalu lintas dapat diantisipasi serta ditangani secara 
cepat dan tepat. Saat ini Perseroan telah saling berbagi 
informasi dengan BUJT yang terkoneksi dengan jalan tol 
Simpang Susun Waru - Bandara Juanda, sehingga dapat 
saling mengantisipasi penanganan gangguan lalu lintas. 
Perseroan tengah merencanakan inisiasi sistem yang lebih 
efektif, dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat, 
baik kepada pengguna jalan, media online dan/atau radio.
Saat ini Perseroan juga telah memasang 6 (enam) unit CCTV 
di median jalan tol dan 6 (enam) unit CCTV di Gerbang Tol 
untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time, menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta 
memantau aset dan sarana jalan tol, sehingga informasi 
terkini tersebut menjadi dasar bagi Senkom dalam mengelola 
arus lalu lintas. Perseroan merencanakan dalam beberapa 
tahun mendatang untuk menambah 1 CCTV per km, 
sehingga pemantauan oleh Senkom lebih akurat.
Perseroan juga akan mengembangkan dan mengoptimalkan 
informasi melalui VMS untuk memberikan informasi kepada 
pengguna jalan tol.

Bidang Pemeliharaan

Dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 
pelanggan/pengguna jalan, Perseroan selalu menyusun 
program pemeliharaan jalan secara cermat, baik secara rutin 
maupun periodic, dengan menerapkan pola kerja “5P”, yakni: 
Pemeriksaan, Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pengkoordinasian, Pengawasan dan evaluasi. Penyusunan 
program yang handal diharapkan dapat memperoleh jaminan 
bahwa kondisi struktur jalan layang dapat tetap kokoh dan 
kuat sehingga mampu memberikan keamanan, kelancaran 
dan kenyamanan bagi pengguna jalan tol.
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melakukan 
beberapa program pemeliharaan rutin, antara lain grouting 
slab, injeksi epoxy plat lantai yang retak, perkuatan struktur 
di depan Gerbang Menanggal, penggantian sambungan siar, 
dan pengecatan marka jalan.
Selain itu, Perseroan juga melaksanakan pemeliharaan 
berkala berupa overlay dari KM -0+350 sampai dengan KM 
2+500 jalur A dan jalur B. Pemeliharaan tersebut meliputi: 
scrapping, penggantian expantion joint, dan perbaikan marka 
jalan.
Meskipun pada tahun 2017, Perseroan baru melaksanakan 
pemeliharaan periodik secara sebagian, namun demikian 
hingga akhir 2017 hasil International Roughness Index (IRI) 
dan Kekesatan (Tahapan Selip/Gelincir/Skid Resistance) 
masih memenuhi syarat SPM yang ditetapkan. Pada tahun 
2018, Perseroan akan melanjutkan pemeliharaan periodik 
untuk  KM 2+500 sampai dengan KM 11+800 jalur A dan jalur 
B.

KINERJA KEUANGAN

Komitmen dan konsistensi Perseroan dalam menjalankan 
strategi yang telah ditetapkan, selain berdampak positif 
dengan pencapaian sebagaimana diuraikan sebelumnya, 
juga berdampak positif pada kinerja keuangan Perseroan 
tahun 2017. Hal tersebut tercermin dari capaian laba bersih 
positif untuk pertama kalinya setelah Perseroan beroperasi. 

Capaian laba bersih yang meski masih relatif kecil ini, 
mampu menunjukkan signal positif bagi perkembangan dan 
prospek Perseroan di masa yang akan datang. 
Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2017 meningkat 
cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini selain 
dikarenakan adanya tambahan Modal Saham dalam bentuk 
konversi utang pemegang saham, juga karena Perseroan 
telah membukukan laba sebesar 588,65 juta rupiah. 
Konversi utang pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala 
Persada, Tbk menjadi Modal Saham membuat struktur 
keuangan Perseroan menguat, sehingga meningkatkan 
value Perseroan.
Demikian pula Pendapatan Usaha Perseroan meningkat 
sebesar 11,81% dari tahun sebelumnya. Peningkatan 
Pendapatan Usaha ini selain adanya peningkatan 
Pendapatan Tol sebesar 11,55% dari tahun sebelumnya, 
juga adanya peningkatan pendapatan dari sewa lahan dan 
iklan sebesar 23,60%. 

Rasio keuangan Perseroan juga menujukkan tren yang 
positif, meskipun masih sangat kecil, seperti Return on 
Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA) yang sudah 
menunjukkan nilai positif. Rasio liabilitas terhadap ekuitas 
juga sudah menunjukkan rasio yang sangat bankable untuk 
memperoleh pendanaan yang lebih fleksibel pada masa 
mendatang.

Demikianlah laporan kinerja dan pencapaian Perseroan 
sepanjang 2017 sebagai wujud tekad kuat dan komitmen 
untuk Perseroan yang lebih maju pada tahun tahun 
mendatang. Semua pencapaian ini tidak terlepas dari 
dukungan seluruh pihak yang bahu membahu dalam 
memberikan dorongan kuat kepada Perseroan.

Dalam kesempatan ini, Direksi mengucapkan terima kasih 
dan apresiasi yang tinggi kepada Pemegang Saham atas 
kepercayaan dan dukungan penuh yang dicurahkan pada 
Perseroan. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami 
sampaikan kepada Dewan Komisaris atas arahan dan 
bimbingannya dalam pengelolaan Perseroan.

Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan 
kepada jajaran karyawan yang penuh dedikasi dan 
kecintaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
untuk Perseroan sekarang dan di tahun-tahun yang akan 
datang.

DYAH SH WAHYU SARI
Direktur 
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PROFIL DIREKSI

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak September 2017.

Menyelesaikan pendidikan Teknik Sipil di Universitas Katolik 
Parahyangan Bandung pada tahun 1992. 

Pernah menjadi :

Direktur Keuangan PT Jasa Sarana (2009-2012)

Direktur Investasi PT Jasa Sarana (2012-2016)

Komisaris PT Marga Sarana Jabar (2013-2016)

Komisaris PT Trans Jabar Tol (2015 -2016)

Komisaris PT Citra Marga Lintas Jabar (2015-2016)

Komisaris PT Jabar Energi (2008-2009)

Komisaris PT Berkah Usaha Energi (2015-2016)

Komisaris PT Tirta Gemah Ripah (2009-2014)

DYAH SH WAHYU SARI
Direktur 
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PERNYATAAN DEWAN 
KOMISARIS & DIREKSI

DEWAN KOMISARIS
 

SUARMIN TIONIWAR
Komisaris Utama   

DIREKSI
 

DYAH SH WAHYU SARI 
Direktur 

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Sesuai dengan prinsip good corporate governance dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan 
menerbitkan Laporan Tahunan Perseroan 2017 yang 
menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan, 
penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung 
jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan Konsolidasi 
Perseroan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 
2017, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi 
para pemangku kepentingan.

Kami segenap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang 
bertanda tangan di bawah ini menyatakan bertanggung 
jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan 
2017.

26 Laporan Tahunan 2017



27Laporan Tahunan 2017





Sekilas Perseroan

Jejak Langkah Perseroan

Visi, Misi & Nilai Perseroan

Strategi Perseroan

Komposisi Pemegang Saham

Struktur Organisasi

PROFIL PERSEROAN
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SEKILAS 
PERSEROAN

KANTOR PUSAT

Graha CMS
Jl. Wisata Menanggal No. 21 
Surabaya 60234 - INDONESIA

Telp :  62-318484-658
Fax :  62-318484-659

Website   :  www.cms.co.id
Email        :  sekretariat@cms.co.id

KANTOR REPRESENTATIF

Gedung PT Citra Marga Nusaphala  Persada, Tbk.
Jl. Yos Sudarso Kav 28
Jakarta 14350 - INDONESIA

Telp :  62-216530 6390
Fax :  62-216530 6931

DASAR PEMBENTUKAN

Perjanjian Usaha Patungan antara PT Citra Marga 
Nusaphala Persada, Tbk. dan PT Jasa Marga (Persero), 
Tbk., yang tertuang dalam Akta Nomor 98 tanggal 26 
Desember 1996.

TANGGAL PENDIRIAN 26 DESEMBER 1996

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 99 Tangal 26 
Desember 1996 yang dibuat di hadapan Notaris SP 
Henny Singgih, S.H. yang telah disahkan berdasarkan 
keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No: 
C2-11399.HT.01.01 TH 96 tanggal 27 Desember 1996.

Modal Dasar : Rp 750.000.000.000,-
Modal Disetor : Rp 630.000.000.000,-
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KEGIATAN USAHA

Perseroan yang didirikan untuk melakukan pengusahaan 
jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda 
mempunyai lingkup usaha: 

1. Melaksanakan pengusahaan jalan tol, 
pengembangan wilayah, jasa dan perdagangan.

2. Melakukan kegiatan pendanaan, perencanaan teknik, 
pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan 
pemeliharaan jalan tol dari Menteri Pekerjaan Umum 
c.q Pemerintah Republik Indonesia untuk ruas jalan 
tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda.

3. Melakukan usaha-usaha lain disepanjang Ruang 
Milik Jalan Tol yang berkaitan dengan Pengusahaan 
Jalan Tol dengan tidak mengurangi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
persetujuan dari pihak yang berwenang.

.4. Melakukan kegiatan usaha pengembangan wilayah 
dan /atau kawasan disekitar dan /atau disepanjang 
koridor jalan tol.

5. Menyediakan jasa dan /atau produk yang terkait 
dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud 
di atas.
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membantu mendorong peningkatan value induk 
Perseroan.
Suatu tantangan tersendiri bagi Perseroan yang 
memenangkan tender jalan tol Simpang Susun Waru - 
Bandara Juanda pada tahun 1996, dan krisis ekonomi 
yang melanda Indonesia tahun 1997, sehingga 
pembangunan jalan tol sempat terhenti hingga beberapa 
waktu. 
Namun dengan tekad dan komitmen yang kuat dari para 
pemegang saham Perseroan untuk dapat mewujudkan 
jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda, pada 
akhirnya pembangunan konstruksi dapat dimulai pada 
tahun 2004. Proses pembangunan juga mengalami 

JEJAK LANGKAH 
PERSEROAN

Perseroan merupakan Badan Usaha Jalan Tol pemegang 
konsesi jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda 
Surabaya yang didirikan oleh PT Citra Marga Nusaphala 
Persarda, Tbk. dan PT Jasa Marga (Persero), Tbk. pada 
tahun 1996.  Perseroan mulai mengoperasikan jalan tol 
Simpang Susun Waru - Bandara Juanda Surabaya 
sepanjang 11,80 km sejak tahun 2008, dengan sistem 
terbuka dan  terbagi atas 6 gerbang, yakni Gerbang 
Menanggal, Gerbang Berbek 1, Gerbang Tambak Sumur 1, 
Gerbang Juanda, Gerbang Tambak Sumur 2 dan Gerbang 
Berbek 2. Sebagai anak perusahaan PT Citra Marga 
Nusaphala Persada Tbk, Perseroan selalu berupaya untuk 
meningkatkan value Perseroan, sehingga akan dapat 
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1996

2005

2007

Jalan tol Simpang Susun Waru - 
Bandara Juanda mulai beroperasi 
pada bulan April, dengan tarif Rp 
5.000,- untuk Golongan I.

2008

• Perseroan bersama BPJT 
menyepakati bisnis plan dengan 
nilai investasi 1,288 triliun rupiah.

• Perseroan bersama BPJT 
menandatangani PPJT sebagai 
pengganti PKP.

• Take over kredit Perseroan pada 
Bank BNI oleh club deal Bank BCA 
dan Bank Mega.

• Pembangunan jalan tol Simpang 
Susun Waru - Bandara Juanda 
selesai.

Perseroan bersama PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk 
menandatangani Perjanjian 
Kuasa Penyelenggaraan 
(PKP).

• PT CMNP memenangkan tender jalan 
tol Simpang Susun Waru - Tanjung 
Perak atau Surabaya Eastern Ring 
Road (SERR).

• Mulai pelaksanaan pengadaan tanah.

• PT CMNP bersama PT Jasa Marga 
(Persero) mendirikan PT  Citra 
Margatama Surabaya, dengan porsi 
kepemilikan 85 % PT Citra Marga 
Nusaphala Persada Tbk dan 15 % PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk.



Karena adanya krisis 
ekonomi, kegiatan 
pembangunan SERR 
dihentikan.

Perseroan bersama PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk melakukan review 
desain teknis dan menyepakati nilai 
investasi sebesar 777 miliar rupiah.

• Mulai pelaksanaan pembangunan 
jalan tol Simpang Susun Waru - 
Bandara Juanda.

• Perseroan menandatangani 
perjanjian kredit dengan BNI 
senilai 422 miliar rupiah.

beberapa perubahan, dan akhirnya jalan tol Simpang 
Susun Waru - Bandara Juanda baru beroperasi pada 
tahun 2008. Pada saat awal operasi pada tahun 2008 
juga merupakan fase yang cukup sulit bagi Perseroan, 
oleh karena realisasi Lintas Harian Rata-Rata (LHR) 
sangat kecil sebagai dampak adanya adanya perubahan 
kebijakan Rencana Tata Ruang, khususnya adanya jalan 
arteri yang dibangun di sisi jalan tol Simpang Susun Waru 
- Bandara Juanda. Sekali lagi, para pemegang saham 
Perseroan berperan penting dalam mengatasi 
permasalahan Perseroan untuk tetap dapat memenuhi 
kewajibannya, baik mengoperasikan jalan tol secara 
layak maupun pemenuhan kepada perbankan. 

Konsistensi dan komitmen yang kuat dari para pemegang 
saham Perseroan sehingga Perseroan tetap exist sebagai 
BUJT pemegang konsesi pengusahaan jalan tol Simpang 
Susun Waru - Bandara Juanda membuahkan hasil, secara 
perlahan LHR terus meningkat dan pada akhirnya Perseroan 
dapat membukukan laba bersih pada tahun 2017 ini. 
Pembukuan laba bersih meski kecil, merupakan fase untuk 
Perseroan yang lebih baik dan berhasil ke depan. Visi 
Perseroan merupakan pedoman Perseroan dalam 
menerapkan tahapan proses Perseroan. 
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1997

2002

2004

2014
2016

Penyesuaian tarif yakni 
menjadi Rp 7.500,- 
untuk Golongan I

Penyesuaian tarif yakni 
menjadi Rp 7.000,- untuk 
Golongan I

Penyesuaian tarif yakni 
menjadi Rp 6.000,- untuk 
Golongan I

2012

Penyesuaian tarif yakni 
menjadi Rp 5.500,- 
untuk Golongan I

2010

Tahap Inisiasi dan Konsolidasi (1997-2003)
Tahap Pembangunan (2004-2007)
Tahap Recovery (2008-2016)



VISI MISI DAN NILAI 
PERSEROAN

MISI
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VISI 2022

Menjadi perusahaan jalan tol yang handal, 
terpercaya dan tumbuh berkesinambungan.

MISI

•  Menjadi perusahaan pengelola jalan tol yang 
mengedepankan pelayanan prima;

• Mampu menumbuhkan kepercayaan dari mitra 
strategis dan stakeholders;

• Optimalisasi konektifitas guna memperkuat struktur 
keuangan, sehingga dapat memaksimalkan nilai bagi 
Pemegang Saham;
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Penerapan Nilai Perusahaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan Visi Perseroan. Penerapan nilai 
dalam jangka panjang yang pada akhirnya menjadi budaya perusahaan ikut menentukan prestasi bisnis suatu perusahaan. 
Menyadari betapa pentingnya penerapan nilai-nilai perusahaan dalam mewujudkan Visi Perseroan, Perseroan dalam tahun 
2017 telah mulai untuk melaksanakan sosialisasi, yakni dengan menanamkan dan menumbuhkembangkan suatu nilai yang 
akan menjadi bagian diri dari setiap karyawan Perseroan, yakni:

INTEGRITY  yaitu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, loyalitas dan obyektivitas. 

RESPONSIVE   yaitu bereaksi cepat dan tepat dalam melayani pengguna jalan, bermitra dan membangun hubungan baik 
dengan mitra strategis dan para stakeholders.

INNOVATIVE  yaitu selalu mencari terobosan dan ide-ide baru dalam memberikan pelayanan prima dan mengembangkan 
usaha.

TEAMWORK   yaitu cara pandang dan tindakan yang mengedepankan kesediaan untuk bersinergi dalam keragaman.
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STRATEGI 
PERSEROAN
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Pertumbuhan Lintas Harian Rata-rata (LHR) yang cukup baik dan langkah-langkah efisiensi biaya pada tahun 2017 ternyata 
cukup membuahkan hasil dengan membukukan laba untuk pertama kalinya sejak Perseroan beroperasi. Terlebih dengan 
upaya Perseroan untuk melakukan konversi hutang menjadi ekuitas, mampu memperkuat struktur modal, sehingga Perseroan 
dapat tumbuh secara berkelanjutan pada tahun-tahun ke depan. 
Selanjutnya dalam menghadapi perkembangan potensi usaha jalan tol ke depan, Perseroan melakukan langkah-langkah 
strategis, sebagai berikut :

OPTIMALISASI KONEKTIFITAS JARINGAN

Meskipun pertumbuhan LHR pada tahun 2017 sudah cukup 
baik, namun belum optimal, sehingga perlu best effort 
Perseroan untuk dapat terealisasinya konektifitas jaringan 
yang dinilai prospektif. Rencana ini diharapkan akan  mampu 
mendorong pertumbuhan pendapatan yang lebih baik lagi. 
Dalam mewujudkan hal tersebut, Perseroan membentuk Tim 
Kerja untuk melakukan kajian-kajian, dan sebagai 
akselerator serta katalisator Perseroan dengan 
lembaga/instansi serta stakeholder terkait.  

MENINGKATKAN PERFORMANCE KEUANGAN 

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan pondasi bagi 
berkembangnya bisnis Perseroan yang dapat 
memberikan pengembalian hasil yang optimal kepada 
para pemegang saham dan peningkatan kesejahteraan 
bagi karyawan dan manajemen. Oleh karenanya, secara 
bertahap Perseroan melakukan corporate action guna 
menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan, 
antara lain refinancing hutang yang akan jatuh tempo 
tahun 2021 dan langkah konversi hutang menjadi 
ekuitas.
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MELAKUKAN INOVASI DALAM MENINGKATKAN 
PELAYANAN

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam 
mengelola jalan tol merupakan salah satu sasaran utama 
Perseroan.  
Oleh karenanya, Perseroan terus berupaya dan 
melakukan inovasi untuk meningkatkan pengoperasian 
jalan tol, antara lain berupa pemeliharaan kondisi jalan 
dan fasilitas jalan tol, pengelolaan antrian gerbang tol, 
aksesibilitas informasi jalan tol dan lain sebagainya.

CMS CHARACTER TERBENTUK DAN MEMPUNYAI 
DAYA SAING

Perseroan melakukan pemantapan tools sebagai dasar 
akselerasi kinerja berupa assessment sumber daya manusia 
dan menetapkan penilaian berbasis kinerja secara 
transparan serta pengembangan kompetensi yang didukung 
kebijakan strategis reward atau punishment.
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KOMPOSISI PEMEGANG 
SAHAM

Sebagaimana Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, SH, 
MKn. Nomor 25, tanggal 25 Januari 2018, yang mengacu 
pada Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat 
Perseroan tanggal 29 Desember 2017, komposisi susunan 
pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2017 adalah 
sebagai berikut: 
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PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk

PT Jasa Marga (Persero), Tbk

96,83%

3,17%

96.83%

3,17%
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Pemegang Saham

PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk

PT Jasa Marga (Persero), Tbk

610.000.000

Jumlah Saham (lembar)

20.000.000

610.000.000.000

Nilai (Rupiah)

20.000.000.000

96,83%

Porsi Saham

3,17%

Total

PEMEGANG SAHAM

630.000.000 630.000.000.000 100%
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Seksi Perencanaan
& Pengendalian

40 Laporan Tahunan 2017

Direktur Utama

Direktur Operasional
& Umum

Direktur Keuangan
& SDM

Divisi
Operasional

Divisi
Teknik

Divisi
Umum

Departemen
Management
Gerbang Tol

Seksi Peralatan
Tol & Monitoring
Lalin

Seksi
Peralatan Tol

Seksi Sarana
Gerbang
& Pul Tol

Seksi
Pelayanan Lalin

Seksi
Pemeliharaan

Seksi
Teknik

Seksi
Pengadaan

Seksi
Pelayanan
Kantor

Departemen
Pemeliharaan &
Pelayanan
Lalu Lintas

Departemen
Teknik

Departemen
Pengadaan

Departemen
Pelayanan
Kantor

STRUKTUR ORGANISASI
Hingga 31 Desember 2017

Divisi Keuangan &
Akuntansi

Seksi Perencanaan &
Pengendalian Anggaran

Seksi Pembayaran

Seksi
Pendapatan Tol

Seksi Akuntansi

Seksi Perpajakan

Departemen
Keuangan

Departemen
Akuntansi

Direktur Utama

Direktur Operasional
& Umum

Direktur Keuangan
& SDM

Divisi
Operasional

Divisi
Teknik

Divisi
Umum

Departemen
Management
Gerbang Tol

Seksi Peralatan
Tol & Monitoring
Lalin

Seksi
Peralatan Tol

Seksi Sarana
Gerbang
& Pul Tol

Seksi
Pelayanan Lalin

Seksi
Pemeliharaan

Seksi
Teknik

Seksi
Pengadaan

Seksi
Pelayanan
Kantor

Departemen
Pemeliharaan &
Pelayanan
Lalu Lintas

Departemen
Teknik

Departemen
Pengadaan

Departemen
Pelayanan
Kantor

STRUKTUR ORGANISASI
Hingga 31 Desember 2017

Divisi Keuangan &
Akuntansi

Seksi Perencanaan &
Pengendalian Anggaran

Seksi Pembayaran

Seksi
Pendapatan Tol

Seksi Akuntansi

Seksi Perpajakan

Departemen
Keuangan

Departemen
Akuntansi
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Divisi SDM Saturan
Pengawas Intern

Seksi Humas Junior
Auditor

Seksi HI &
Administrasi
SDM

Seksi Perencanaan
& Pengembangan
Organisasi SDM

Seksi
Remunerasi

Departemen
HI & Humas

Senior
Auditor

Departemen
Remunerasi

Seksi
Tapersip

Departemen
Tapersip

Divisi
Pengembangan

Seksi
Pengembangan
Usaha

Departemen
Pengembangan
Usaha

Biro
Hukum

Seksi
Hukum

Departemen
Hukum

Divisi SDM Saturan
Pengawas Intern

Seksi Humas Junior
Auditor

Seksi HI &
Administrasi
SDM

Seksi Perencanaan
& Pengembangan
Organisasi SDM

Seksi
Remunerasi

Departemen
HI & Humas

Senior
Auditor

Departemen
Remunerasi

Seksi
Tapersip

Departemen
Tapersip

Divisi
Pengembangan

Seksi
Pengembangan
Usaha

Departemen
Pengembangan
Usaha

Biro
Hukum

Seksi
Hukum

Departemen
Hukum
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STRUKTUR ORGANISASI
Per 17 APRIL 2018

RUPS

Dewan Komisaris

Direktur

Divisi
Operasional

Divisi SDM,
Humas & Umum

Divisi Keuangan &
Akuntansi

Departemen
Management Gerbang Tol

Seksi Peralatan Tol &
Monitoring Lalin

Seksi Sarana Gerbang
& Pul Tol

Seksi Pelayanan Lalin

Seksi Pemeliharaan

Seksi Perencanaan &
Pengendalian

Seksi Teknik

Seksi SDM & HI

Seksi Humas

Seksi Pelayanan
Kantor

Seksi Perencanaan &
Pengendalian Anggaran

Seksi Pengendalian
Pendapatan

Seksi Akuntansi &
Perpajakan

Seksi Corporate
Finance

Seksi Pengadaan
IT

Departemen Pemeliharaan &
Pelayanan Lalu Lintas

Departemen Teknik

Departemen
SDM & Humas

Departemen
Umum & IT

Departemen
Keuangan

Departemen
Akuntansi

STRUKTUR ORGANISASI
Per 17 APRIL 2018

RUPS

Dewan Komisaris

Direktur

Divisi
Operasional

Divisi SDM,
Humas & Umum

Divisi Keuangan &
Akuntansi

Departemen
Management Gerbang Tol

Seksi Peralatan Tol &
Monitoring Lalin

Seksi Sarana Gerbang
& Pul Tol

Seksi Pelayanan Lalin

Seksi Pemeliharaan

Seksi Perencanaan &
Pengendalian

Seksi Teknik

Seksi SDM & HI

Seksi Humas

Seksi Pelayanan
Kantor

Seksi Perencanaan &
Pengendalian Anggaran

Seksi Pengendalian
Pendapatan

Seksi Akuntansi &
Perpajakan

Seksi Corporate
Finance

Seksi Pengadaan
IT

Departemen Pemeliharaan &
Pelayanan Lalu Lintas

Departemen Teknik

Departemen
SDM & Humas

Departemen
Umum & IT

Departemen
Keuangan

Departemen
Akuntansi
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Divisi Pengembangan
Usaha & K3

Satuan 
Pengawas Internal

Sekper

Seksi Pengembangan
Usaha

Seksi K3

Seksi Hukum

Seksi Compliance

Seksi Tapersip

Departemen
Pengembangan Usaha & K3

Departemen
Hukum & Compliance

Departemen
Kesekertariatan

Divisi Pengembangan
Usaha & K3

Satuan 
Pengawas Internal

Sekper

Seksi Pengembangan
Usaha

Seksi K3

Seksi Hukum

Seksi Compliance

Seksi Tapersip

Departemen
Pengembangan Usaha & K3

Departemen
Hukum & Compliance

Departemen
Kesekertariatan
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ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN 
MANAJEMEN
Perkembangan Makro Ekonomi 

Kinerja Operasi

Kinerja Keuangan

Rasio-Rasio Keuangan

Informasi & Peristiwa Penting Setelah Tanggal Neraca

Infomasi Material Aksi Korporasi 

Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan
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Terdapat 3 (tiga) faktor makro ekonomi yang mempengaruhi 
pengembangan bisnis usaha, khususnya usaha jalan tol 
yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga. 

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2017 tercatat 
5,06% (yoy), meningkat dibandingkan dua triwulan 
sebelumnya yang masing-masing sebesar 5,01% (yoy). 
Membaiknya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2017 
tersebut diikuti dengan struktur yang lebih berimbang seiring 
dengan meningkatnya kinerja ekspor dan investasi, baik 
Pemerintah maupun swasta, serta konsumsi yang relatif 
terjaga. Dari sisi pengeluaran, kinerja investasi bangunan 
pada triwulan III 2017 tumbuh 6,28% (yoy), lebih tinggi 
dibandingkan triwulan sebelumnya 6,07% (yoy). Kinerja 
tersebut sejalan dengan terus berlanjutnya proyek 
infrastruktur. Selain itu, kinerja investasi bangunan juga 
didukung oleh pemulihan secara bertahap pasar properti 
sejalan dengan menguatnya harga properti khususnya di 
pasar sekunder. Peningkatan aktivitas konstruksi tersebut 
dikonfirmasi oleh data penjualan semen yang tumbuh 
signifikan pada triwulan III 2017. Sedangkan dari sisi 

sektoral, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh industri 
pengolahan dan perdagangan, serta penyediaan 
akomodasi dan mamin (PHR) yang memiliki kontribusi 
besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. 
Lapangan Usaha (LU) manufaktur menjadi kontributor 
pertumbuhan terbesar ditopang oleh kinerja sub LU 
industri makanan dan minuman (termasuk minyak 
nabati), logam dasar, serta alat angkut. Kinerja sub LU 
industri tersebut terindikasi didorong oleh meningkatnya 
pemintaan dari eksternal. Sementara itu, peningkatan 
kinerja PHR terutama pada subsektor perdagangan 
mobil, sepeda motor dan reparasinya sejalan dengan 
penjualan kendaraan bermotor domestik maupun ekspor. 
Sejalan dengan berlanjutnya proyek infrastruktur, 
pertumbuhan LU konstruksi terus meningkat. Bank 
Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan 2017 sekitar 5,1% dan akan meningkat 
menjadi antara 5,1-5,5% pada tahun 2018.

Inflasi
Sementara itu, Inflasi pada triwulan III 2017 tercatat 
3,72% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan 

PERKEMBANGAN 
MAKRO EKONOMI

46 Laporan Tahunan 2017



sebelumnya yang sebesar 4,37% (yoy). Lebih rendahnya 
inflasi ini terutama disebabkan oleh rendahnya inflasi 
bulanan yang terjadi sepanjang triwulan III 2017 dan 
pada Agustus 2017 bahkan mencatat deflasi sebesar 
0,07% (mtm). Secara spasial, inflasi yang rendah pada 
Oktober 2017 dipengaruhi oleh rendahnya inflasi di 
berbagai daerah terutama Sumatera dan Jawa, serta 
deflasi di Kawasan Timur Indonesia. Secara agregat, 
inflasi di kedua wilayah tersebut masing-masing tercatat 
sebesar 0,23% dan 0,02%. Hampir seluruh daerah di 
Sumatera mencatatkan inflasi yang relatif rendah, 
bahkan Bengkulu mengalami deflasi. Beberapa daerah di 
Jawa yang memilik bobot inflasi cukup besar seperti 
Jabar, Jateng, dan Banten juga tercatat mengalami 
deflasi pada Oktober 2017. Sementara itu, Kawasan 
Timur Indonesia (KTI) secara agregat mencatatkan 
deflasi sebesar 0,30%. Deflasi terjadi di hampir seluruh 
daerah KTI, terutama di Kalimantan dan Sulawesi. 
Daerah dengan deflasi terdalam terjadi di Sulawesi 
Tengah (1,31%). Secara tahunan, inflasi di seluruh 
daerah masih terjaga di dalam rentang sasaran 4±1%.

Suku Bunga
Transmisi pelonggaran kebijakan moneter masih berlanjut 
meski belum disertai menguatnya intermediasi perbankan. 
Transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku 
bunga berjalan cukup efektif sebagaimana tercermin dari 
berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku 
bunga kredit pada triwulan III 2017. Penurunan suku bunga 
deposito dan kredit masih berlanjut pada triwulan III 2017. 
Rata-rata tertimbang suku bunga deposito pada triwulan III 
2017 turun 17 bps (qtq) menjadi 6,34%. Secara kumulatif 
sejak awal pelonggaran kebijakan moneter pada Desember 
2015, penurunan suku bunga deposito telah mencapai 160 
bps. Berdasarkan tenornya, penurunan suku bunga deposito 
terutama terjadi pada tenor pendek yakni 1, 3, dan 6 bulan, 
yakni masing-masing sebesar 21, 16, dan 15 bps pada 
triwulan III 2017. Sementara, penurunan suku bunga pada 
tenor lebih panjang yakni 12 bulan dan 24 bulan relatif 
terbatas. Dominasi penurunan tenor pendek masih sama 
dengan pola penurunan pada triwulan sebelumnya yaitu 
penurunan deposito bertenor 1 bulan secara rata-rata lebih 
besar dibanding penurunan suku bunga deposito untuk 
keseluruhan tenor. Suku bunga kredit turun lebih besar 
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dibanding triwulan sebelumnya. Suku bunga kredit pada 
triwulan III 2017 turun sebesar 17 bps (qtq) atau lebih besar 
dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 13 bps 
(qtq). Secara kumulatif, hingga akhir triwulan III 2017, 
penurunan suku bunga kredit telah mencapai 44 bps, lebih 
cepat dibandingkan dengan penurunan suku bunga deposito 
yang sebesar 38 bps. Sejak awal pelonggaran kebijakan 
moneter pada Desember 2015, penurunan suku bunga kredit 
telah mencapai 123 bps. Penurunan suku bunga kredit 
terjadi pada semua jenis kredit, dengan penurunan terbesar 
pada jenis kredit konsumsi sebesar 24 bps (qtq), diikuti kredit 
investasi (KI) dan suku bunga kredit modal kerja (KMK) yang 
masing-masing turun sebesar 17 bps (qtq) dan 13 bps (qtq).

Tinjauan Jalan Tol
Pada umumnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menerapkan 
3 (tiga) tahapan dalam melakukan usahanya, yakni Tahap 
Inisiasi dimana para pendiri BUJT melakukan kajian investasi 
dan upaya untuk memperoleh konsesi, Tahap Investasi yakni 
dimana BUJT melakukan upaya untuk memperoleh 
pendanaan guna pengadaan tanah apabila diperlukan dan 
pembangunan konstruksi, serta Tahap Pengoperasian yakni 

tahap dimana BUJT melakukan pengoperasian jalan tol 
selama masa konsesi untuk memberikan return yang 
optimal. Melihat tahapan dalam melaksanakan 
pengusahaan jalan tol, seperti telah dipahami bersama 
bahwa pengusahaan jalan tol merupakan investasi 
jangka panjang dan padat modal, serta fully government 
regulated. Namun demikian, dengan kondisi makro 
ekonomi sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan 
bisnis pengusahaan jalan tol dapat lebih menarik bagi 
investor swasta. Pertumbuhan ekonomi yang terus 
meningkat akan menjadi salah satu pendukung dalam 
peningkatan daya beli masyarakat yang akan 
memberikan efek positif bagi pertumbuhan di sektor ritel. 
Hal tersebut tercermin dari meningkatnya pertumbuhan 
kepemilikan kendaraan, dan pemulihan secara bertahap 
pasar properti yang berdampak pada pertumbuhan 
sektor properti sehingga menambah kawasan-kawasan 
baru. Kedua hal tersebut akan berdampak positif pada 
pertumbuhan Lintas Harian Rata-Rata. Sementara dari 
sisi inflasi, bisnis jalan tol melihat dari dua sisi yang 
berbeda. Di satu sisi, nilai inflasi yang rendah merupakan 
kondisi yang menguntungkan dalam melakukan 
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pengusahaan jalan tol. Namun demikian, nilai inflasi yang 
rendah juga berdampak negatif pada penyesuaian tarif 
jalan tol, mengingat perhitungan penyesuaian tarif tol 
berpedoman pada nilai inflasi. Kecenderungan turunnya 
suku bunga merupakan peluang bagi BUJT untuk 
melakukan corporate action guna mengoptimalkan 
investasi. Selain itu kebijakan Pemerintah untuk terus 
berupaya melakukan peningkatan pelayanan jalan tol, 
memicu BUJT untuk terus berinovasi dalam memberikan 
layanan prima bagi pengguna jalan.

Komitmen Perseroan Sebagai BUJT 
Jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda 
berperan penting untuk mengurangi kepadatan lalu lintas 
dari Waru ke Bandara Juanda dan sebaliknya. Perseroan 
sebagai BUJT yang mengoperasikan jalan tol Simpang 
Susun Waru - Bandara Juanda selalu melakukan upaya 
inovasi dalam memberikan pelayanan prima bagi 
pengguna jalan, dan secara responsif melakukan 
perubahan-perubahan sesuai kebijakan Pemerintah 
dalam meningkatkan pelayanan. Perseroan juga 
membangun kerjasama dengan para stakeholders di 

wilayah kerja Perseroan. Sesuai dengan perkembangan 
Perseroan saat ini, dan berdasarkan pada konsep Rencana 
Jangka Panjang Perseroan Tahun 2018-2022, Perseroan 
menargetkan  mampu memperoleh pendanaan perbankan  
yang lebih fleksibel dan tidak memberatkan Perseroan pada 
tahun 2018. Perseroan optimistis kinerja pada tahun-tahun 
mendatang akan lebih baik sehingga dapat memberikan 
manfaat lebih bagi para pemegang saham.
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KINERJA 
OPERASI

Gambaran Umum

Dalam mengoperasikan jalan tol, Perseroan menerapkan 3 
(tiga) hal, yakni kegiatan manajemen gerbang tol,  kegiatan 
pemeliharaan dan kegiatan pelayanan lalu lintas.
“Pelayanan Prima” kepada pengguna jalan selalu menjadi 
motto Perseroan dalam mengoperasikan jalan tol Simpang 
Susun Waru - Bandara Juanda . Oleh karenanya, Perseroan 
selalu melakukan evaluasi dan mencari solusi serta 
melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada 
pengguna jalan. Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil 
bagi Perseroan dengan diperolehnya “SQ Award 2017” untuk 
pelayanan di bidang jalan tol.
Secara garis besar, pada tahun 2017, Perseroan telah 
melakukan langkah-langkah inovasi untuk mengikuti dan 
menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan, diantaranya 
berhasil melaksanakan transaksi non tunai pada bulan 
Oktober 2017 hingga 100 persen , dan hingga akhir 
Desember 2017 tidak mengalami kendala settlement 
transaksi baik dengan integrator maupun dengan perbankan. 
Selain itu dengan penerapan evaluasi bulanan secara 

internal untuk Standar Pelayanan Minimum (SPM), 
Perseroan dapat mengantisipasi lebih awal berbagai hal 
yang berkaitan dengan SPM, sehingga Perseroan 
berhasil lolos SPM untuk periode Semester I  dan II 
Tahun 2017, dan diharapkan dengan evaluasi secara 
rutin tersebut, Perseroan dapat selalu lolos SPM. 

Kinerja Management Gerbang Tol

Volume Lalu Lintas
Jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara Juanda 
menjadi alternatif akses penting menuju pusat-pusat 
kegiatan ekonomi di Surabaya, dan juga Bandara 
Internasional Juanda. Jalan tol Simpang Susun Waru - 
Bandara Juanda mengoperasikan 6 (enam) gerbang tol 
dan 21 gardu, yang terdiri dari 12 (dua belas) gardu 
hybrid dan 9 gardu Gardu Transaksi Otomatis (GTO).  
Pada shift I dan shift II beroperasi 20 (dua puluh) gardu, 
sedangkan pada shift III beroperasi 16 gardu. Untuk 
menjaga efektifitas dan kelancaran transaksi, 
pengoperasian jumlah gardu pada masing-masing 
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gerbang tol disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta 
kepadatan lalu lintas. Jumlah Lintas Harian (LHR) pada 
tahun 2017 meningkat sebesar 8,29% dibandingkan 
tahun 2016, yakni dari 44.513 kendaraan per hari pada 
tahun 2016 menjadi 48.203 kendaraan per hari pada 

Dari grafik volume lalu lintas tahun 2017 terlihat, bahwa 
pada bulan Oktober 2017 terjadi penurunan LHR sebesar 
6,08%, karena adanya dampak dari pelaksanaan 
pembayaran non tunai. Namun demikian dengan 
sosialisasi secara intensif dan inovasi pelayanan prima di 
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tahun 2017. Peningkatan LHR tersebut adalah karena 
adanya pertumbuhan penumpang bandara Internasional 
Juanda, dan pertumbuhan kendaraan, serta adanya dampak 
positif dari pembangunan jalan arteri Middle East Ring Road 
(MERR).

lapangan kepada pengguna jalan, LHR pada bulan 
November 2017 sudah menunjukkan kondisi normal 
kembali. Pertumbuhan LHR dalam 5 (lima) tahun terakhir 
dapat tergambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan data pertumbuhan lalu lintas pada tahun 
2017 di masing-masing gerbang tol, Gerbang Tol Tambak 
Sumur 2 memiliki tingkat prosentase pertumbuhan LHR 
tertinggi, mencapai 11,59 %. Sedangkan dari sisi jumlah 
kendaraan, pertumbuhan jumlah kendaraan pada 
Gerbang Tol Menanggal adalah yang tertinggi, mencapai 
1.389 kendaraan. Hal ini dikarenakan Gerbang Tol 
Menanggal merupakan akses utama dari wilayah 
Surabaya - Mojokerto - Sidoarjo menuju kawasan industri 
Rungkut - Pondok Candra dan Bandara Juanda.
Ditinjau dari kontribusi per gerbang pada tahun 2017, 
dapat tergambar sebagai berikut:

Pelayanan Non Tunai

Sesuai dengan program Badan Pengatur Jalan Tol (“BPJT”) 
sebagai regulator jalan tol Indonesia dalam mendukung 
Gerakan Nasional Non Tunai (“GNNT”) dengan 
mengarahkan semua Badan Usaha Jalan Tol (“BUJT”) untuk 
menerapkan transaksi tol non tunai (e-payment) secara 
100% pada Oktober 2017, Perseroan telah melakukan 
langkah-langkah dalam mendukung program tersebut. 
Perseroan bersama sister company yakni PT Citra Persada 
Infrastruktur yang bertindak sebagai integrator telah memulai 
program pelaksanaan transaksi non tunai dengan 
menerapkan inovasi modernisasi teknologi peralatan tol 
berbasis smartcard reader multi bank sejak tahun 2015. 
Perseroan merupakan BUJT pertama yang menerapkan 
e-payment multibank yaitu Bank BCA, Bank BRI, Bank 
Mandiri, dan Bank BNI yaitu kombinasi Bank BUMN dengan 
Bank Swasta Nasional. Berbekal pencapaian tersebut, tidak 

terlalu sulit bagi Perseroan untuk mendukung program 
BPJT tersebut, sehingga transaksi non tunai pada 
seluruh gerbang jalan tol Simpang Susun Waru - 
Bandara Juanda telah menerapkan transaksi non tunai 
secara 100% pada tanggal 20 Oktober 2017. Dalam 
pelaksanaan non tunai, Perseroan selalu melakukan 
monitoring dan koordinasi yang intensif, baik dengan 
integrator maupun dengan perbankan dalam 
menyelesaikan permasalahan - permasalahan 
pelaksanaan non tunai, sehingga tidak ada pending 
settlement yang berarti. Mengingat Pendapatan Tol 
merupakan jantung kehidupan bagi Perseroan, maka 
Perseroan sangat memperhatikan hal tersebut agar tidak 
terjadi pending settlement. Untuk itu, Perseroan 
menempatkan SDM di Departemen MGT dan 
Departemen Keuangan yang khusus melalukan 
monitoring per hari atas transaksi non tunai. 
Pertumbuhan penggunaan transaksi non tunai dapat 
tergambar sebagai berikut:

PERSENTASE LHR GERBANG TOL
TAHUN 2017
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Waru - Bandara Juanda, yang pertumbuhan selama 5 (lima) tahun dapat tergambar sebagai berikut:
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Sedangkan pemakaian kartu non tunai untuk 
masing-masing perbankan dapat tergambar sebagai 
berikut:
 

Kinerja Traffic Management

Pelayanan Lalu Lintas
Kondisi lalu lintas yang lancar, tertib, aman dan nyaman bagi 
pengguna jalan tol, adalah menjadi tujuan utama Perseroan. 
Untuk itu Perseroan selalu menjalin kerjasama yang baik 
antara Petugas Pelayanan Jalan Tol, Polda Jawa Timur dan 
sejumlah petugas lapangan (PJR, Patroli, Paramedis, 
Rescue, Derek, Ambulance dan Tim Camar). Selain itu, unit 
pelayanan lalu lintas yang didukung sejumlah armada, dan 
peralatan pendukung lainnya, siap siaga 24 jam setiap hari 
untuk melakukan pengaturan dan pengamanan lalu lintas, 
termasuk memberikan pertolongan darurat seperti 
kendaraan mogok dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
Perseroan selalu melakukan evaluasi dan peningkatan 
pelayanan lalu lintas untuk mewujudkan kondisi lalu lintas 
yang lancar, aman dan nyaman. Untuk itu, Perseroan 
melengkapi dengan layanan Sentral Komunikasi, CCTV, 
Variable Message System ("VMS"), serta Armada Pelayanan 
Lalu Lintas.

A. Sentral Komunikasi ("Senkom")
Senkom merupakan unit pelayanan untuk memberikan 
kemudahan akses informasi secara real time 24 jam sehari 
kepada pengguna jalan mengenai kondisi lalu lintas serta 
akses komunikasi yang membuka kesempatan bagi 
pengguna jalan untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan 
dan saran serta kebutuhan pelayanan lalu lintas, yang dapat 
diakses melalui: Hotline : 031-8497777. Senkom berperan 
besar dalam penyampaian informasi, pelayanan kepada 
para petugas tol agar penanganan gangguan lalu lintas 
dapat diantisipasi serta ditangani secara cepat dan tepat.

Senkom juga membantu kecepatan penanganan 
hambatan lalu lintas, dimana Perseroan mempunyai 
target paling lama ± 15 menit bagi patroli mulai dari 
penerimaan informasi sampai ke tempat kejadian, 
sedangkan untuk penanganan kendaraan mogok dapat 
diselesaikan dalam waktu paling lama  ± 30 menit oleh 
kendaraan derek. Saat ini, Perseroan telah saling berbagi 
informasi dengan BUJT yang terkoneksi dengan jalan tol 
Simpang Susun Waru - Bandara Juanda, sehingga dapat 
saling mengantisipasi penanganan gangguan lalu lintas. 
Inisiasi ini akan lebih dikembangkan dalam sistem yang 
lebih efektif, dan dapat memberikan informasi yang lebih 
akurat, baik kepada pengguna jalan, media online 
dan/atau radio. 

B. Closed Circuit Television (“CCTV”)
Saat ini, Perseroan telah memasang 6 (enam) unit CCTV 
di median jalan tol dan 6 (enam) unit CCTV di Gerbang 
Tol untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time, 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 
(kamtibmas), serta memantau aset dan sarana jalan tol. 
Informasi terkini tersebut menjadi dasar bagi Senkom 
dalam mengelola arus lalu lintas, termasuk pelaksanaan 
tugas patroli dan pelayanan lainnya di jalan tol, maupun 
dalam memberikan informasi kondisi lalu lintas terkini.
Perseroan merencanakan untuk menambah CCTV 
dengan target 1 (satu) CCTV per km, sehingga 
pemantauan oleh Senkom lebih akurat.

C. Variable Message System ("VMS")
VMS merupakan salah satu media untuk memberikan 
informasi dan/atau kepada pengguna jalan mengenai 

GRAFIK PERSENTASE NON TUNAI
PER BANK TAHUN 2017
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kondisi jalan tol. Saat ini, Senkom yang mengoperasikan 
dan melakukan up date VMS dalam menyampaikan 
informasi kondisi lalu lintas terkini atau himbauan tertib 
berlalu lintas di jalan tol. Dengan kerjasama yang telah 
terjalin di antara BUJT yang terkoneksi dengan jalan tol 
Simpang Susun Waru - Bandara Juanda, ke depan VMS 
ini juga dapat memberikan informasi kondisi jalan tol 
yang terkoneksi tersebut kepada pengguna jalan.

D. Armada Lalu Lintas
Guna mendukung optimalisasi pelayanan para petugas 
jalan tol serta dalam memberikan 
pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan 
kepada pengguna jalan, Perseroan menyediakan 8 
(delapan) unit armada yang meliputi: 2 (dua) unit armada 
Patroli Pelayanan Jalan Tol, 2 (dua) unit armada Polisi 
Jalan Raya (PJR), 1 (satu) unit armada Rescue, 1 (satu) 
unit Ambulance dan 2 (dua) unit armada Derek. Seluruh 
armada yang beroperasi 24 jam sehari tersebut 
dilengkapi dengan alat radio komunikasi serta peralatan 
pendukung lainnya. 

Kinerja Pemeliharaan
Dalam melaksanakan pemeliharaan jalan tol, Perseroan 
mempunyai filosofi memelihara aset untuk tetap laik 
operasi dalam memberikan pelayanan prima. Oleh 
karenanya, Perseroan menerapkan pola kerja “5P”, 
yakni: Pemeriksaan, Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pengkoordinasian, Pengawasan dan evaluasi. Dalam 
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 
pelanggan/pengguna jalan, Perseroan selalu menyusun 
program pemeliharaan jalan secara cermat, baik secara 
rutin maupun periodik. Dengan penyusunan program 
yang handal diharapkan dapat memperoleh jaminan 
bahwa kondisi struktur jalan layang dapat tetap kokoh 
dan kuat sehingga mampu memberikan keamanan, 
kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan tol.

Pemeliharaan Rutin
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melakukan 
beberapa program pemeliharaan rutin, antara lain: 
grouting slab, injeksi epoxy plat lantai yang retak, 
perkuatan struktur di depan Gerbang Menanggal, 
penggantian sambungan siar, dan pengecatan marka 
jalan. Selain itu, Perseroan juga melakukan 
pemeliharaan rutin berupa:

1. Patching Aspalt, yakni melakukan penambalan 
perkerasan aspal jalan yang mengalami lubang atau 
Pothole yang dapat mengganggu kenyamanan, 
kelancaran dan keamanan penggunaan jalan tol. Tim 
pemeliharaan Perseroan melakukan pemeriksaan 
secara menerus dan melakukan perbaikan dalam 1 x 
24 jam.

2. Scrapping Filling Aspalt, yakni memperbaiki
 perkerasan aspal yang rusak (deformasi, bleeding,
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 retak-retak, aus dan gelombang) dengan cara mengupas 
perkerasan aspal yang lama (scrapping) dan dilakukan 
penutupan dengan menggunakan aspal baru (filling).

3. Pemeliharaan Kebersihan Jalan, bertujuan untuk 
menciptakan kondisi jalan tol yang bersih dan nyaman 
bagi pengguna jalan tol yang melintas. Perseroan 
memulai pekerjaan pembersihan jalan mulai shift pertama 
hingga shift kedua setiap harinya

4. Pemeliharaan Taman, bertujuan untuk menciptakan 
kondisi jalan tol yang nyaman bagi pengguna jalan tol 
yang melintas dan bagian penerapan AMDAL.

5. Pemeliharaan PJU Jalan Tol, bertujuan untuk 
memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi 
pengguna jalan pada kondisi malam hari. Perseroan 
setiap hari melakukan pemeriksaan terhadap fungsi PJU 
jalan tol dan dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam telah 
berfungsi kembali dengan baik.

6. Perawatan Drainase, bertujuan untuk merawat sarana 
drainase dengan melaksanakan pembersihan dan 
perbaikan sarana drainase agar ketika hujan tidak terjadi 
genangan air dipermukaan jalan yang dapat mengganggu 
pengguna jalan tol.

7. Perawatan Dan Pemeliharaan Rambu, yang berfungsi 
sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk 
bagi Pengguna Jalan. Sepanjang tahun 2017, Perseroan 
melakukan peremajaan rambu-rambu dan akan tuntas 
seluruhnya pada tahun 2018. 

Pemeliharaan Periodik
Jalan tol Simpang Susun Waru Juanda telah beroperasi 
selama 9 (sembilan) tahun namun Perseroan belum pernah 
melakukan overlay berkala karena kondisi jalan yang masih 
cukup bagus, maka untuk tetap memberikan pelayanan dan 
kenyamanan bagi pengguna jalan, pada akhir tahun 2017, 
Perseroan melaksanakan pemeliharaan berkala berupa 
overlay dari KM -0+350 sampai dengan KM 2+500 jalur A dan 
jalur B. Pemeliharaan tersebut meliputi: scrapping, 
penggantian expantion joint, perbaikan marka jalan.
Meskipun pada tahun 2017, Perseroan baru melaksanakan 
pemeliharaan periodik secara sebagian, namun demikian 
hingga akhir 2017 hasil International Roughness Index (IRI) 
dan Kekesatan (Tahapan Selip/Gelincir/Skid Resistance) 
masih memenuhi syarat SPM yang ditetapkan. Pada tahun 
2018, Perseroan akan melanjutkan pemeliharaan periodik 
untuk  KM 2+500 sampai dengan KM 11+800 jalur A dan jalur 
B.



KINERJA KEUANGAN

ASET

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

ASET
Aset Lancar 14.521.680 28.266.603 94,65%

Aset Tidak Lancar 1.076.240.846 1.037.469.172 -3,60%

Total Aset 1.090.762.526 1.065.735.775 -2,29%
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Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan atas Total Aset 
Perseroan pada Tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya sebesar 2,29%, meskipun terjadi peningkatan 
yang cukup signifikan pada Aset Lancar sebesar 94,65%. Hal 

tersebut karena kas dan setara kas, piutang usaha, dan 
piutang lain-lain meningkat secara signifikan, namun  
dalam Aset Tidak Lancar terdapat amortisasi hak 
pengusahaan jalan tol. 



ASET TIDAK LANCAR

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

ASET TIDAK LANCAR
Rekening Yang Dibatasi Penggunaannya 12.179.503 14.523.319 19,24%

Hak Pengusahaan Jalan Tol - Neto 1.016.922.603 976.454.003 -3,98%

Aset Tetap - Neto 7.788.909 7.142.018 -8,31%

Properti Investasi - Neto 39.344.831 39.344.831 0,00%

Aset Lain-lain 5.000 5.000 0,00%

Total Aset Tidak Lancar 1.076.240.846 1.037.469.171 -3,60%
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ASET LANCAR
 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

ASET LANCAR
Kas Dan Setara Kas 13.982.954 24.573.469 75,74%

Piutang Usaha 27.145 942.176 3370,90%

Piutang Lain-lain 4.854 2.447.815 50328,82%

Biaya Dibayar Dimuka 501.056 303.143 -39,50%

Uang Muka 5.670 - -100,00%

Total Aset Lancar 14.521.679 28.266.603 94,65%

Rekening yang Dibatasi Penggunaannya
Rekening yang dibatasi penggunaannya merupakan 
rekening escrow dan rekening operasional pada PT Bank 
Central Asia, Tbk dan PT Bank Mega, Tbk, meningkat 
sebesar 19,24% dari tahun sebelumnya, karena adanya 
peningkatan pendapatan jalan tol. 

Hak Pengusahaan Jalan Tol
Hak pengusahaan jalan tol mengalami penurunan 
sebesar 3,98% karena adanya amortisasi hak 
pengusahaan jalan tol hingga akhir masa konsesi. 
 

Aset Tetap
Sepanjang tahun 2017, Perseroan hanya menambah Aset 
Tetap sebesar 70,50 juta rupiah, sedangkan Perseroan 
mencatat penyusutan Aset Tetap sebesar 717,39 juta rupiah, 
sehingga Aset Tetap Perseroan mengalami penurunan 
sebesar 8,31% dari tahun sebelumnya.

Terjadi peningkatan Aset Lancar yang dimiliki Perseroan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 94,65% seiring dengan 
meningkatnya pendapatan jalan tol.

Piutang Usaha
Piutang usaha meningkat sebesar 3370,90% dari tahun 
sebelumnya, seiring dengan penerapan pembayaran tol 
non tunai sejak Oktober 2017. Piutang usaha tersebut 
merupakan pendapatan tol yang diperoleh selama akhir 
periode pelaporan dan merupakan hari libur Nasional, 
sehingga pendapatan tersebut baru diterima di rekening 
Perseroan pada Januari 2018.

Piutang Lain-Lain
Piutang Lain-Lain Perseroan meningkat sebesar 50328,82% 
dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan Perseroan 
mencatat piutang atas sewa yakni perpanjangan 
penggunaan lahan ROW untuk pipa avtur ke Bandara 
Juanda. 



LIABILITAS JANGKA PENDEK

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 2.520.474 13.901.304 451,54%

Utang Pajak 35.767 88.059 146,20%

Beban Akrual 32.027.822 31.998.105 -0,09%

Sewa Diterima Dimuka 1.242.744 43.333 -96,51%

Provisi Pelapisan Ulang Jalan Tol 61.077.173 15.158.019 -75,18%

Utang Bank Yang Jatuh Tempo Dalam 1 Tahun 18.230.766 26.043.951 42,86%

Total Liabilitas Jangka Pendek 115.134.746 87.232.771 -24,23%
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LIABILITAS

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek 115.134.745 87.232.771 -24,23%

Liabilitas Jangka Panjang 962.766.082 715.052.654 -25,73%

Total Liabilitas 1.077.900.827 802.285.425 -25,57%

Secara keseluruhan Liabilitas Jangka Pendek mengalami 
penurunan sebesar 24,23% dari tahun sebelumnya, 
meskipun Utang Usaha meningkat sebesar 451,54%. 
Peningkatan usaha yang cukup besar merupakan utang 
Perseroan atas pekerjaan overlay tahap I dan peralatan 
yang berkaitan dengan kebutuhan pembayaran non tunai.
Selain itu terjadi penurunan yang cukup signifikan atas 

provisi pelapisan ulang jalan tol, dikarenakan adanya 
penyesuaian nilai overlay sesuai dengan realisasi 
pengeluaran dengan tetap memperhitungkan provisi 
untuk tahun selanjutnya. 

Total Liabilitas Perseroan menurun sebesar 25,57% dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain:



LIABILITAS JANGKA PANJANG

EKUITAS

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Bank 519.943.312 511.773.042 -1,57%

Utang Lain-lain

 Pihak Ketiga 9.092.967 10.495.604 15,43%

 Pihak Berelasi 358.876.462 130.273.854 -63,70%

Liabilitas Imbalan Kerja 4.709.625 5.367.463 13,97%

Liabilitas Pajak Tangguhan 70.143.716 57.142.691 -18,53%

Total Liabilitas Jangka Panjang 962.766.082 715.052.654 -25,73%

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

Ekuitas
Modal Saham 380.000.000 630.000.000 65,79%

Tambahan Modal Disetor 138.924.584 138.924.584 0,00%

Defisit (506.062.886) (505.474.235) -0,12%

Total Ekuitas 12.861.698 263.450.349 1948,33%
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Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan Liabilitas 
Jangka Panjang Perseroan sebesar 25,73%. Hal ini lebih 
dikarenakan adanya penurunan utang pihak berelasi 

sebesar 63,70%, yakni utang pemegang saham (PT Citra 
Marga Nusaphala Persada, Tbk.) yang dikonversi menjadi 
Modal Saham sebesar 250 miliar rupiah.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2017  meningkat 
cukup signifikan yaitu 1948,33% dari tahun sebelumnya, 
dikarenakan adanya tambahan Modal Saham dalam 

bentuk konversi utang pemegang saham, dan perolehan 
laba bersih sebesar 588,65 juta rupiah. 



LABA RUGI

PENDAPATAN USAHA

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

URAIAN
Pendapatan 128.079.391 143.206.382 11,81%

Beban Langsung Operasional (72.633.481) (72.952.567) 0,44%

Laba Bruto 55.455.910 70.253.815 26,71%
Beban Umum Dan Administrasi (12.641.697) (14.052.631) 11,16%

Beban Bunga, Diskonto (122.373.139) (114.800.843) -6,19%

Pendapatan Lain-lain

 Keuntungan Penjualan Aset Tetap 85.000 - 100,00%

 Pendapatan Bunga 176.990 271.133 53,19%

 Lain-lain Neto 52.850 45.549.271 86.085,94%

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (79.254.086) (12.779.255) -83,88%
Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan 13.541.320 13.001.025 -3,99%

Laba (Rugi) Neto (65.712.766) 221.770 -100,34%
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja (44.621) 366.881 -922,22%

Total Laba (Rugi) Komprehensif (65.757.387) 588.651 -100,90%

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

PENDAPATAN USAHA
Pendapatan Tol 125.335.139 139.814.591 11,55%

Pendapatan Sewa Lahan Dan Iklan 2.744.252 3.391.791 23,60%

Total Pendapatan Usaha 128.079.391 143.206.382 11,81%
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Selaras dengan pertumbuhan LHR yang semakin baik, pada tahun 2017, Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih 
sebesar 588,65 juta rupiah.

Pada tahun 2017, Pendapatan Usaha Perseroan meningkat 
sebesar 11,81% dari tahun sebelumnya. Peningkatan 
Pendapatan Usaha ini selain adanya peningkatan 
Pendapatan Tol sebesar 11,55% dari tahun sebelumnya, 

juga adanya peningkatan pendapatan dari sewa lahan 
dan iklan sebesar 23,60%. Peningkatan Pendapatan Tol 
tersebut seiring dengan peningkatan LHR sebesar 8,29% 
dari tahun sebelumnya.



BEBAN LANGSUNG OPERASIONAL JALAN TOL

GROSS PROFIT MARGIN DAN NET PROFIT MARGIN

ARUS KAS

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

BEBAN LANGSUNG OPERASIONAL JALAN TOL
Pengumpulan Tol 54.376.376 55.076.855 1.29%

Pelayanan Dan Pemeliharaan 18.257.105 17.875.712 -2,09%

Total Beban Langsung 72.633.481 72.952.567 0,44%

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

URAIAN
Gross Profit Margin 43,29% 49,06% 13,32%

Net Profit Margin -51,34% 0,41% -100,80%

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

URAIAN
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 86.029.301 107.407.656 24,85%

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 1.348.441 (4.426.111) -428,24%

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan (79.240.909) (92.391.030) 16,60%

Kenaikan Neto Kas Dan Setara Kas 8.136.833 10.590.515 30,16%

Kas Dan Setara Kas Awal Tahun 5.846.120 13.982.953 139,18%

Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun 13.982.953 24.573.468 75,74%
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Beban Langsung Operasional Jalan Tol meningkat tidak terlalu signifikan, yakni hanya sebesar 0,44% dari tahun 
sebelumnya.

Peningkatan kinerja Perseroan secara nyata terlihat dari meningkatnya Gross Profit Margin dan Net Profit Margin Perseroan 
dengan pencapaian laba bersih untuk pertama kalinya pada tahun 2017. 

Peningkatan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun sebesar 75,74% dari tahun sebelumnya menunjukkan struktur keuangan 
Perseroan yang makin sehat.  



62 Laporan Tahunan 2017

RASIO-RASIO 
KEUANGAN
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Laba Terhadap Aset

Pada tahun 2017, rasio Laba Terhadap Aset telah 
menunjukkan tren yang positif, meskipun masih cukup 
kecil seiring dengan pencapaian laba bersih Perseroan.

Laba Terhadap Ekuitas

Rasio Laba Terhadap Ekuitas juga menunjukkan tren 
yang positif seiring dengan pencapaian laba bersih 
Perseroan.

Rasio Lancar 

Peningkatan Rasio lancar Perseroan sebesar 111,51% 
dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan semakin 
meningkatnya kemampuan Perseroan dalam mendanai 
kegiatan operasional jangka pendek.

Rasio Liabilitas Terhadap Aset

Pada tahun 2017, Rasio Liabilitas Terhadap Aset sebesar 
0,75 kali atau turun sebesar 23,82% dari tahun sebelumnya. 
Hal ini seiring dengan meningkatnya kemampuan Perseroan 
dalam menyelesaikan kewajibannya.

Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas 

Pada tahun 2017, Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas sebesar 
3,05 kali atau turun sebesar 96,37% dari tahun sebelumnya. 
Penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya, 
sebagai dampak dari langkah Perseroan melakukan konversi 
hutang menjadi ekuitas pemegang saham.

 2016 2017

Dalam Jutaan Rupiah

URAIAN
Laba Terhadap Aset -6,03% 0,06% -100,92%

Laba Terhadap Ekuitas -511,27% 0,22% -100,04%

Rasio Lancar (kali) 0,23 0,49 111,51%

Rasio Liabilitas Terhadap Aset (kali) 0,99 0,75 -23,82%

Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (kali) 83,81 3,05 -96,37%



PERISTIWA PENTING 
SETELAH TANGGAL NERACA
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04 April 
2018

25 
Januari 

2018

Atas Persetujuan Para Pemegang Saham di Luar Rapat 
Umum Pemegang Saham Perseroan mengenai perubahan 
struktur modal Perseroan tertanggal 29 Desember 2017, 
manajemen Perseroan telah menuangkan ke dalam Akta 
Notaris No. 25 melalui Irma Devita Purnamasari SH. MKn., 
tertanggal 25 Januari 2018 dan telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor AHU-0001744.AH.01.02 
tertanggal 25 Januari 2018.  

Dengan mulai menguatnya struktur 
keuangan  Perseroan tahun 2017, 
Perseroan mulai melakukan proses 
refinancing untuk memperoleh 
pendanaan yang lebih fleksibel. Pada 
tanggal 4 April 2018, Perseroan 
bersama Bank Jateng Syariah 
melakukan Launching Pembiayaan 
Sindikasi Syariah untuk jalan tol 
Simpang Susun Waru - Bandara 
Juanda.  
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17 April 
2018

Mengacu pada Visi Perseroan 
pada tahun 2022, Perseroan 
melakukan penyesuaian Struktur 
Organisasi, termasuk melakukan 
rotasi dan/atau mutasi SDM, guna 
mengoptimalkan dan 
mengembangkan kompetensi 
yang ada.   

09-10 
Februari 

2018

Perundingan Perpanjangan 
Perjanjian  Kerjasama Bersama 
(PKB) antara serikat karyawan 
dan Manajemen PT Citra 
Margatama Surabaya tahun 
2018-2020 di Trawas, Mojokerto.

21 Maret 
2018

Pada pemeriksaan Standar 
Pelayanan Minimum (SPM) oleh 
BPJT untuk Semester II Tahun 
2017, Perseroan berhasil 
memenuhi seluruh ketentuan 
kriteria SPM yang ditetapkan oleh 
SPM.



INFORMASI MATERIAL 
AKSI KORPORAT

Guna memperkuat struktur keuangan Perseroan, pada akhir 
tahun 2017, para pemegang saham Perseroan melalui Rapat 
Umum Pemegang Saham di Luar Rapat menyetujui 
beberapa hal, diantaranya yakni:

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari 
sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 
menjadi sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima 
puluh miliar rupiah);

2. Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal 
Disetor Perseroan dari sebesar Rp 380.000.000.000,- 
(tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) menjadi sebesar 
Rp 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh miliar 
rupiah);

PENINGKATAN MODAL DASAR DAN KONVERSI SAHAM
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3. Menyetujui sebagian pinjaman/dana talangan PT Citra 
Marga Nusaphala Persada, Tbk., atau sebesar Rp 
250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 
dikonversi menjadi setoran saham kepada Perseroan 
untuk memenuhi bagian porsi saham yang diambil oleh 
PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., sebagaimana 
butir 2 di atas;

4. Menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar 
Perseroan atas peningkatan Modal Dasar Perseroan.

Perubahan struktur modal tersebut telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 
AHU-0001744.AH.01.02 tertanggal 25 Januari 2018.



PERKEMBANGAN STANDAR 
AKUNTANSI KEUANGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
Perseroan telah menyusun Laporan Keuangan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia 
(“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) dan Interpertasi Standar Akuntansi 
Keuangan (ISAK).
Efektif per 1 Januari 2017, Perseroan menerapkan 
Amandemen PSAK No. 1 (2015), “Penyajian Laporan 
Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan”. 
Amandemen ini antara lain memberikan klarifikasi terkait 
penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan 
sistematis catatan atas laporan keuangan dan 
pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Selain itu, Perseroan juga menerapkan 
penyesuaian-penyesuaian tahun 2016 yang berlaku efektif 1 
Januari 2017, yakni: 

• ISAK No. 31 : Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 
: Properti Investasi

• PSAK No. 24 : Imbalan Kerja
• PSAK No. 60 : Instrumen Keuangan - Pengungkapan
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Sumber Daya Manusia

SUMBER DAYA 
MANUSIA
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SUMBER DAYA 
MANUSIA

Perseroan meyakini  bahwa  Sumber Daya Manusia  (SDM) merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi 
Perseroan, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk dapat memacu dan memberdayakan seluruh karyawan agar 
mampu berperan serta mendukung pertumbuhan usaha melalui kontribusi yang optimal sesuai kompetensi dan 
kemampuan yang dimiliki. 

Untuk mewujudkan SDM yang mumpuni, pengelolaan 
sumber daya manusia dilakukan dengan mengintegrasikan 
strategi sumber daya manusia dengan rancangan 
perencanaan bisnis dan kepemimpinan organisasi. Hal ini 
didukung dengan langkah-langkah penguatan citra 
Perseroan untuk mendapatkan karyawan dengan 
kemampuan terbaik, aplikasi budaya berbasis kinerja, proses 
pengembangan kader pemimpin masa depan. 
Perseroan juga berupaya menciptakan ikatan yang kuat 
antar karyawan dan membina hubungan industrial yang erat 
sehingga menghasilkan sumber daya perusahaan yang kuat. 
Perseroan sebagai anak perusahaan PT Citra Marga 

Nusaphala Persada, Tbk, juga berusaha untuk 
menyelaraskan kebijakan pengelolaan SDM dengan 
kebijakan SDM pada PT Citra Marga Nusaphala 
Persada, Tbk.
Memperhatikan perkembangan kebijakan PT Citra 
Marga Nusaphala Persada, Tbk. dalam pengelolaan 
SDM, yang mana nantinya BUJT anak perusahaan PT 
Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk hanya fokus dalam 
peningkatan tarif dan LHR, maka Perseroan merasa 
perlu untuk melakukan penataan struktur organisasi agar 
dapat mendukung goals dari induk perusahaan. 
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PROFIL SDM

A. Komposisi Karyawan Berdasarkan Posisi Jabatan

Hingga akhir tahun 2017, secara keseluruhan Perseroan 
memiliki 65 orang karyawan tetap, dan 11 karyawan tidak 
tetap. Selain itu, dalam menunjang kegiatan usaha 
Perseroan, Perseroan memperoleh bantuan dari 
TNI/POLRI untuk PJR sebanyak 24 orang, dan tenaga 

outsourcing sebanyak 162 orang. 
Namun dengan berlakunya pembayaran non tunai, 
Perseroan akan melakukan evaluasi atas jumlah karyawan 
tidak tetap, dan akan mengoptimalkan karyawan tetap yang 
ada.

Karyawan Perseroan terdiri atas 5 kelompok, yakni 
setingkat Kepala Divisi sebanyak 3 orang, Kepala 
Departemen sebanyak 4 orang, Kepala Seksi sebanyak 
11 orang, Staf Senior sebanyak 36 orang, Staf Junior 10 
orang. 
Porsi komposisi pada jabatan Staf Senior paling tinggi, 
dikarenakan pada level ini terdapat Kashift Gerbang Tol 

sebanyak 27 orang dan Kashift Pelayanan Lalin sebanyak 4 
orang. Dalam menunjang Visi Perseroan ke depan, 
Perseroan menyadari, bahwa perlu adanya penambahan 
pada posisi manajerial. Oleh karenanya, pada tahun 2018, 
Perseroan merencanakan untuk melakukan peningkatan 
kompetensi SDM dan membekali dengan leadership training 
untuk menciptakan SDM yang mumpuni.  
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PROFIL KARYAWAN
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B. Komposisi Karyawan Berdasarkan Strata Pendidikan

PENGELOLAAN SDM

Dari total jumlah karyawan, 55,56% berpendidikan S1 dan 
6,35% berpendidikan S2. Meskipun sebagian besar 
berpendidikan S1, namun Perseroan merasa perlu untuk 

mengembangkan kompetensi sesuai dengan talenta 
yang ada, sehingga dapat menghasilkan SDM yang 
mampu bersaing dan mumpuni.

Tantangan dan perkembangan bisnis Perseroan menuntut 
penyesuaian dan peningkatan kompetensi secara terus 
menerus. Setiap karyawan dituntut untuk memiliki 
kompetensi baik dari segi soft skill ataupun hard skill sesuai 
dengan tingkat dan ruang lingkup tanggung jawabnya. 
Dalam rangka memastikan ketersediaan dan kecukupan 
sumber daya manusia yang unggul guna mendukung 
kemampuan bersaing mengatasi tantangan dan 
pertumbuhan bisnis, Perseroan memberi perhatian pada 
tiga kompenen utama :
Education : persaingan  bisnis dan perkembangan 
teknologi global menuntut penyesuaian kompetensi di 
bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Perseroan percaya 
bahwa hanya melalui pendidikan yang sistemik dan 
sistematis kita dapat membangun SDM yang mampu 
berinovasi, menguasai teknologi dan meningkatkan 
produktivitasnya.
Enrichment : Perseroan bertekad mengedepankan talent 
management sebagai salah satu prioritas utama dalam 
memenuhi kebutuhan SDM yang sejalan dengan 
pertumbuhan bisnis. Perseroan akan konsisten memberikan 

tugas dan rotasi untuk mengoptimalisasi potensi para 
kader, serta membangun kematangan dan pendalaman 
bisnis yang berbeda.
Empowerment : Perseroan bertekad untuk 
mempersiapkan, mengasah dan melahirkan pemimpin 
bisnis yang handal, dengan cara memberi kesempatan 
kepada level senior manager dengan kemampuan 
memadai dapat menduduki posisi jabatan top 
management  pada anak perusahaan, agar mereka 
dapat meningkatkan kompetensi dan prestasinya.

Kepala Divisi

2017 2016 2015

KOMPOSISI KARYAWAN

Kepala Departemen Kepala Seksi Staf Senior Staf Junior

10

20

30

40

3 34 4 6 6 11 12 12 36 36 36 11 11 11
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PROGRAM KESEJAHTERAANPENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Untuk memastikan kemampuan Karyawan dalam 
menjaga keselarasan perubahan lingkungan, 
pertumbuhan usaha dan pengembangan organisasi. 
Perseroan memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan 
kompetensi dan kualitas Karyawan dengan mendorong 
pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan 
yang berkesinambungan.
Perseroan juga akan merancang program 
pengembangan kompetensi kepemimpinan yang 
terstruktur komperhensif dan berjenjang sejak tahap awal 
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dasar, 
manajerial dan kepemimpinan dengan ragam sarana 
pengembangan yang bervariasi, mencakup program 
pelatihan, mentoring, rotasi, pengembangan  karier, 
pembinaan kepemimpinan dan sesi umpan balik, serta  
diperkuat dengan konten budaya perusahaan. 
Selain itu, melalui program pengembangan tersebut 
Perseroan membentuk sosok pemimpin yang tumbuh 
dari dalam (groom from within) dengan keseimbangan 
pengetahuan, pengalaman, kompetensi dan karakter 
yang tepat dan memadai. 
Untuk kepentingan pemetaan dan pengembangan 
kompetensi tersebut di atas, pada akhir tahun 2017, 
Perseroan telah malaksanakan assessment pada 
seluruh karyawan untuk menggali potensi/kompetensi, 
mengetahui intelegensi, sikap kerja dan manajerial skill 
yang dapat membantu perusahaan dalam 
merencanakan pengembangan karyawan dan menyusun 
jenjang karir bagi karyawan.

1. Remunerasi Karyawan
Hingga akhir 2017, Perseroan melakukan koordinasi secara 
intensif untuk menyusun rencana Skala Gaji. Perseroan akan 
menerapkan sistem dan kebijakan remunerasi yang 
terstruktur dan kejelasan untuk menjaga keselarasan 
tanggung jawab dan imbalan yang didapatkan sesuai 
dengan karakteristik pekerjaan.

2. Pengelolaan Kesehatan Karyawan
Dalam rangka memfasilitasi dan mempertahankan kualitas 
kesehatan SDM, sebagai salah satu bentuk jaminan 
pemeliharaan kesehatan, PT Citra Margatama Surabaya 
mengadakan program Medical Check-Up (“Program MCU”) 
setiap tahun, bekerjasama dengan Rumah Sakit dan/atau 
Laboratorium yang telah berpengalaman. Selain itu, 
Perseroan juga mengikutkan karyawan beserta keluarganya 
dalam program kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Mengingat kesehatan karyawan merupakan salah satu hal 
yang penting dalam mendukung kinerja Perseroan, 
Perseroan juga sedang melakukan evaluasi untuk dapat 
terus memberikan fasilitas kesehatan yang baik. 

3. Pengelolaan Hubungan Industrial
Penerapan pola hubungan kerja yang harmonis dan terbuka 
merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung 
tercapainya tujuan dan kesinambungan usaha. Oleh 
karenanya, PT Citra Margatama Surabaya berupaya untuk 
membuka dan menjalin komunikasi yang produktif guna 
tercapainya goals perusahaan.





Infrastruktur & Struktur Lunak GCG

Kantor Akuntan Publik

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

TATA KELOLA
PERUSAHAAN
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INFRASTRUKTUR & STRUKTUR 
LUNAK GCG

TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan berkomitmen terhadap penerapan implementasi 
prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai 
berikut:

1. Mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 
panjang tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders 
lainnya; 

2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik 
antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan 
seluruh pemangku kepentingan perusahaan; 

3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan 
pengembangan perusahaan sehingga mempunyai nilai 
tambah bagi Perseroan;

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG IMPLEMENTATION 
OBJECTIVES)

4. Mengelola sumber daya secara lebih efisien dan 
efektif; 

5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada 
Stakeholders; 

6. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan;

7. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu 
meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan 
Perseroan berikut peningkatan kemanfaatan bagi 
stakeholders Perusahaan.
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KEBIJAKAN DAN STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN

INFRASTRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN

Dalam menjalankan Perseroan, manajemen Perseroan 
selalu berpegang pada peraturan dan ketentuan yang 
ada, meskipun hingga saat ini Perseroan baru 
mempunyai infrastruktur berupa Standard Operation, dan 
kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung penerapan 
tata kelola perusahaan. Untuk itu, Perseroan 
merencanakan untuk melengkapi infrastruktur Pedoman 

Tata Kelola secara bertahap, berupa Code of Conduct 
(CoC), Board Manual, Charter-charter Komite Penunjang 
Dewan Komisaris, Charter Internal Audit, penyesuaian dan 
pengembangan Pedoman Kebijakan Perseroan berupa 
Standar Operation, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang 
mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara 
konsisten. 
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Perseroan telah memiliki infrastruktur Tata Kelola 
Perseroan yang terdiri dari:

1. PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang 
Baik/Good Corporate Governance (GCG), tetap 
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan 
agar Perseroan menjadi BUJT yang handal, terpercaya 
dan tumbuh berkesinambungan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan 
adalah dengan cara  menerapkan tata kelola  perusahaan 
yang baik yang biasa disebut Good Corporate 
Governance (GCG). Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
yang baik (GCG) merupakan pedoman bagi seluruh Insan 

Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan 
tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial  Perusahaan  
terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) 
secara konsisten.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan 
Direksi senantiasa harus memperhatikan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance yang meliputi :

A. Keterbukaan (transparency)
 Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan 

objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan 
keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. 

Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat 
materil dan relevan mengenai   perusahaan dengan cara 
yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku 
kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk 
mengungkapkan tidak hanya informasi yang 
dipersyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal 
yang penting dan mempengaruhi pengambilan 
keputusan para pemangku kepentingan. 

B. Akuntabilitas (accountability)
 Perusahaan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara 
transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku,  etika perilaku 
bisnis, dan budaya perusahaan dengan tetap 
memperhatikan stakeholder guna mencapai kinerja 
Perusahaan secara berkesinambungan.

C. Tanggung Jawab (responsibility)
 Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian 

dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan 
perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan 
tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap 
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 

sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan 
dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara 
kesinambungan usaha Perusahaan.

D. Ketidak-berpihakan (independent)
 Perusahaan dikelola secara profesional dengan 

menghindari benturan kepentingan  serta 
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 
sesuai dengan peraturan    perundang-undangan 
yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat.

E. Kewajaran dan kesetaraan (fairness)
 Dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan 

senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan 
asas kewajaran dan kesetaraan.

2. PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
Code of Conduct ini merupakan acuan bagi Dewan 
Komisaris, Direksi dan segenap Karyawan Perseroan 
tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi 
Perseroan, harta dan sumber daya penting lainnya 
sehingga dapat menjamin tercapainya suatu standar 
kerja yang maksimal. Code of Conduct ini juga 
merupakan acuan bagi segenap pihak yang 
berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan.
Code of Conduct ini merupakan acuan bagi penyusunan 

peraturan-peraturan Perseroan yang lebih khusus sesuai 
dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran 
Perseroan. 

3. TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN 
KOMISARIS (BOARD MANUAL)
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board 
Manual) adalah panduan bagi Direksi dan Dewan 
Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara 
terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat 
dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi 
acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam 
melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai 
Visi dan Misi Perseroan. Tujuan dari Tata Laksana Kerja 
Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah:

a. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris maupun hubungan kerja di 
antara kedua organ Perseroan tersebut.

b. Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah 
Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris 
untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas 
antara organ-organ tersebut.

Pelaksanaan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan 
Komisaris merupakan salah satu bentuk komitmen dari 
Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka 
mengimplementasikan Prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih 
lanjut hal-hal yang telah diamanahkan oleh Pedoman 
Good Corporate Governance (Good Corporate 
Governance Code). 

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris bersifat 
dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya 
sangat tergantung kepada kebutuhan Direksi dan Dewan 
Komisaris dalam pengelolaan Perseroan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Tata Laksana 
Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini harus selalu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
Peraturan Daerah dan keputusan RUPS sebagai 
ketentuan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan 
dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris 
yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, 
maka ketentuan dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan 
Dewan Komisaris tidak berlaku dan yang berlaku adalah 
ketentuan yang lebih tinggi.

4. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Standar Prosedur Operasional adalah penjabaran secara 
detail mengenai tata cara, tanggung jawab, fungsi, dan 
wewenang terkait suatu jenis pekerjaan/proses di dalam 
Perseroan yang terintegrasi. 
Standar ini disepakati, dipatuhi, dan diaplikasikan secara 

individual ataupun bersama-sama oleh pejabat dan 
karyawan sehingga tercapai harmonisasi serta akselerasi 
pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Secara rutin, Standar Prosedur Operasional dapat diperbarui 
atau ditambah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di 
dalam Perseroan dapat diukur tingkat kepatuhan dan 
pencapaiannya sesuai dengan dinamika bisnis yang terjadi, 
dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik. 

ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum 
Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan organ perusahaan 
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, dalam batas yang 
ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar 
Perseroan.
Melalui RUPS Perseroan, para Pemegang Saham berhak 
memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan 
dari Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan 
memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu 
saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk 
mengeluarkan satu suara; 

 
b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan 

secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal 
yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan 
pemegang saham membuat keputusan mengenai 
investasinya dalam Perusahaan berdasarkan informasi 
yang akurat; 

 
c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan 

Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham 
dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan 
lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki;

d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan 
informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus 
dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS 
agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai 
hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perusahaan dan 
hak pemegang saham; 

e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi 
saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang 
saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, 
klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap 
pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara 
berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya;  

RUPS diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali 
(RUPS Tahunan) yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
setelah akhir tahun tutup buku.  
Selain RUPS Tahunan, Direksi dapat juga 
menyelenggarakan RUPS lainnya atau RUPS Luar Biasa.
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menyelenggarakan 
3 kali RUPS yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 
untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 
yang menyetujui dan mengesahkan laporan 
pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan, 
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 
Desember 2016, dan Tugas Pengawasan Dewan 
Komisaris Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat pada 
tanggal 21 Agustus 2017, Para pemegang saham 
Perseroan menyetujui perubahan susunan Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan, dan telah memperoleh 
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 
:AHU-AH.01.03-0167950 tertanggal 4 September 2017.

3. Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat pada 
tanggal 29 Desember 2017, para Pemegang Saham 
Perseroan menyetujui beberapa hal, diantaranya yakni:

a.  Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari 
sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar 
rupiah) menjadi sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh 
ratus lima puluh miliar rupiah);

b.  Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan 
Modal Disetor Perseroan dari sebesar Rp 
380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar 
rupiah) menjadi sebesar Rp 630.000.000.000,- (enam 
ratus tiga puluh miliar rupiah);

c.  Menyetujui sebagian pinjaman/dana talangan PT 
Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., atau sebesar 
Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar 
rupiah) dikonversi menjadi setoran saham kepada 
Perseroan untuk memenuhi bagian porsi saham yang 
diambil oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada, 
Tbk., sebagaimana butir b di atas;

d. Menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar 
Perseroan atas peningkatan Modal Dasar Perseroan.

2. DEWAN KOMISARIS 
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pengurus Perseroan yang dilakukan Direksi serta 
memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai 
rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan 
anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

3. DIREKSI 
Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di 
dalam maupun di luar Pengadilan. 
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang 
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala 
kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran 
Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib 
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan 
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan 
pencapaian tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan 
tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran 
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. 
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan 
penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 
kepentingan dan usaha Perseroan dengan 
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang 
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila 
Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan 
bahwa :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 
kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan 
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik 
langsung maupun tidak langsung atas tindakan 
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul 
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan 
Prinsip-prinsip hubungan kerja sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang 
Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 
dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan 
Komisaris untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dan Anggaran Dasar 
Perseroan.

3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan 
Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal 
kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh 
suatu mekanisme baku atau korespondensi yang 
dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat 
dilakukan oleh masing-masing Anggota Direksi dan 
Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat 
dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang 

dapat dipertanggungjawabkan.
5. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai 

Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara 
tepat waktu, terukur dan lengkap.

6. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan 
kerja antara organ-organ di bawah Direksi dan 
organ-organ di bawah Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2017, Direksi dan Dewan Komisaris 
melakukan koordinasi berkala, baik secara langsung 
maupun menggunakan media yang ada.
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Perseroan telah memiliki infrastruktur Tata Kelola 
Perseroan yang terdiri dari:

1. PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang 
Baik/Good Corporate Governance (GCG), tetap 
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan 
agar Perseroan menjadi BUJT yang handal, terpercaya 
dan tumbuh berkesinambungan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan 
adalah dengan cara  menerapkan tata kelola  perusahaan 
yang baik yang biasa disebut Good Corporate 
Governance (GCG). Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
yang baik (GCG) merupakan pedoman bagi seluruh Insan 

Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan 
tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial  Perusahaan  
terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) 
secara konsisten.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan 
Direksi senantiasa harus memperhatikan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance yang meliputi :

A. Keterbukaan (transparency)
 Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan 

objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan 
keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. 

Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat 
materil dan relevan mengenai   perusahaan dengan cara 
yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku 
kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk 
mengungkapkan tidak hanya informasi yang 
dipersyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal 
yang penting dan mempengaruhi pengambilan 
keputusan para pemangku kepentingan. 

B. Akuntabilitas (accountability)
 Perusahaan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara 
transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku,  etika perilaku 
bisnis, dan budaya perusahaan dengan tetap 
memperhatikan stakeholder guna mencapai kinerja 
Perusahaan secara berkesinambungan.

C. Tanggung Jawab (responsibility)
 Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian 

dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan 
perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan 
tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap 
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 

sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan 
dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara 
kesinambungan usaha Perusahaan.

D. Ketidak-berpihakan (independent)
 Perusahaan dikelola secara profesional dengan 

menghindari benturan kepentingan  serta 
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 
sesuai dengan peraturan    perundang-undangan 
yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat.

E. Kewajaran dan kesetaraan (fairness)
 Dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan 

senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan 
asas kewajaran dan kesetaraan.

2. PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
Code of Conduct ini merupakan acuan bagi Dewan 
Komisaris, Direksi dan segenap Karyawan Perseroan 
tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi 
Perseroan, harta dan sumber daya penting lainnya 
sehingga dapat menjamin tercapainya suatu standar 
kerja yang maksimal. Code of Conduct ini juga 
merupakan acuan bagi segenap pihak yang 
berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan.
Code of Conduct ini merupakan acuan bagi penyusunan 

peraturan-peraturan Perseroan yang lebih khusus sesuai 
dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran 
Perseroan. 

3. TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN 
KOMISARIS (BOARD MANUAL)
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board 
Manual) adalah panduan bagi Direksi dan Dewan 
Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara 
terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat 
dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi 
acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam 
melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai 
Visi dan Misi Perseroan. Tujuan dari Tata Laksana Kerja 
Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah:

a. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris maupun hubungan kerja di 
antara kedua organ Perseroan tersebut.

b. Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah 
Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris 
untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas 
antara organ-organ tersebut.

Pelaksanaan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan 
Komisaris merupakan salah satu bentuk komitmen dari 
Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka 
mengimplementasikan Prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih 
lanjut hal-hal yang telah diamanahkan oleh Pedoman 
Good Corporate Governance (Good Corporate 
Governance Code). 

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris bersifat 
dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya 
sangat tergantung kepada kebutuhan Direksi dan Dewan 
Komisaris dalam pengelolaan Perseroan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Tata Laksana 
Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini harus selalu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
Peraturan Daerah dan keputusan RUPS sebagai 
ketentuan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan 
dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris 
yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, 
maka ketentuan dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan 
Dewan Komisaris tidak berlaku dan yang berlaku adalah 
ketentuan yang lebih tinggi.

4. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Standar Prosedur Operasional adalah penjabaran secara 
detail mengenai tata cara, tanggung jawab, fungsi, dan 
wewenang terkait suatu jenis pekerjaan/proses di dalam 
Perseroan yang terintegrasi. 
Standar ini disepakati, dipatuhi, dan diaplikasikan secara 

individual ataupun bersama-sama oleh pejabat dan 
karyawan sehingga tercapai harmonisasi serta akselerasi 
pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Secara rutin, Standar Prosedur Operasional dapat diperbarui 
atau ditambah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di 
dalam Perseroan dapat diukur tingkat kepatuhan dan 
pencapaiannya sesuai dengan dinamika bisnis yang terjadi, 
dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik. 

ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum 
Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan organ perusahaan 
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, dalam batas yang 
ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar 
Perseroan.
Melalui RUPS Perseroan, para Pemegang Saham berhak 
memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan 
dari Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan 
memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu 
saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk 
mengeluarkan satu suara; 

 
b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan 

secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal 
yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan 
pemegang saham membuat keputusan mengenai 
investasinya dalam Perusahaan berdasarkan informasi 
yang akurat; 

 
c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan 

Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham 
dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan 
lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki;

d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan 
informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus 
dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS 
agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai 
hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perusahaan dan 
hak pemegang saham; 

e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi 
saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang 
saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, 
klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap 
pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara 
berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya;  

RUPS diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali 
(RUPS Tahunan) yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
setelah akhir tahun tutup buku.  
Selain RUPS Tahunan, Direksi dapat juga 
menyelenggarakan RUPS lainnya atau RUPS Luar Biasa.
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menyelenggarakan 
3 kali RUPS yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 
untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 
yang menyetujui dan mengesahkan laporan 
pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan, 
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 
Desember 2016, dan Tugas Pengawasan Dewan 
Komisaris Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat pada 
tanggal 21 Agustus 2017, Para pemegang saham 
Perseroan menyetujui perubahan susunan Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan, dan telah memperoleh 
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 
:AHU-AH.01.03-0167950 tertanggal 4 September 2017.

3. Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat pada 
tanggal 29 Desember 2017, para Pemegang Saham 
Perseroan menyetujui beberapa hal, diantaranya yakni:

a.  Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari 
sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar 
rupiah) menjadi sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh 
ratus lima puluh miliar rupiah);

b.  Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan 
Modal Disetor Perseroan dari sebesar Rp 
380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar 
rupiah) menjadi sebesar Rp 630.000.000.000,- (enam 
ratus tiga puluh miliar rupiah);

c.  Menyetujui sebagian pinjaman/dana talangan PT 
Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., atau sebesar 
Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar 
rupiah) dikonversi menjadi setoran saham kepada 
Perseroan untuk memenuhi bagian porsi saham yang 
diambil oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada, 
Tbk., sebagaimana butir b di atas;

d. Menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar 
Perseroan atas peningkatan Modal Dasar Perseroan.

2. DEWAN KOMISARIS 
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pengurus Perseroan yang dilakukan Direksi serta 
memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai 
rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan 
anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

3. DIREKSI 
Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di 
dalam maupun di luar Pengadilan. 
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang 
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala 
kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran 
Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib 
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan 
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan 
pencapaian tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan 
tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran 
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. 
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan 
penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 
kepentingan dan usaha Perseroan dengan 
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang 
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila 
Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan 
bahwa :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 
kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan 
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik 
langsung maupun tidak langsung atas tindakan 
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul 
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan 
Prinsip-prinsip hubungan kerja sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang 
Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 
dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan 
Komisaris untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dan Anggaran Dasar 
Perseroan.

3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan 
Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal 
kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh 
suatu mekanisme baku atau korespondensi yang 
dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat 
dilakukan oleh masing-masing Anggota Direksi dan 
Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat 
dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang 

dapat dipertanggungjawabkan.
5. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai 

Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara 
tepat waktu, terukur dan lengkap.

6. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan 
kerja antara organ-organ di bawah Direksi dan 
organ-organ di bawah Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2017, Direksi dan Dewan Komisaris 
melakukan koordinasi berkala, baik secara langsung 
maupun menggunakan media yang ada.
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Perseroan telah memiliki infrastruktur Tata Kelola 
Perseroan yang terdiri dari:

1. PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang 
Baik/Good Corporate Governance (GCG), tetap 
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan 
agar Perseroan menjadi BUJT yang handal, terpercaya 
dan tumbuh berkesinambungan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan 
adalah dengan cara  menerapkan tata kelola  perusahaan 
yang baik yang biasa disebut Good Corporate 
Governance (GCG). Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
yang baik (GCG) merupakan pedoman bagi seluruh Insan 

Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan 
tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial  Perusahaan  
terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) 
secara konsisten.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan 
Direksi senantiasa harus memperhatikan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance yang meliputi :

A. Keterbukaan (transparency)
 Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan 

objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan 
keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. 

Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat 
materil dan relevan mengenai   perusahaan dengan cara 
yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku 
kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk 
mengungkapkan tidak hanya informasi yang 
dipersyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal 
yang penting dan mempengaruhi pengambilan 
keputusan para pemangku kepentingan. 

B. Akuntabilitas (accountability)
 Perusahaan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara 
transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku,  etika perilaku 
bisnis, dan budaya perusahaan dengan tetap 
memperhatikan stakeholder guna mencapai kinerja 
Perusahaan secara berkesinambungan.

C. Tanggung Jawab (responsibility)
 Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian 

dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan 
perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan 
tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap 
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 

sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan 
dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara 
kesinambungan usaha Perusahaan.

D. Ketidak-berpihakan (independent)
 Perusahaan dikelola secara profesional dengan 

menghindari benturan kepentingan  serta 
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 
sesuai dengan peraturan    perundang-undangan 
yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat.

E. Kewajaran dan kesetaraan (fairness)
 Dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan 

senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan 
asas kewajaran dan kesetaraan.

2. PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
Code of Conduct ini merupakan acuan bagi Dewan 
Komisaris, Direksi dan segenap Karyawan Perseroan 
tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi 
Perseroan, harta dan sumber daya penting lainnya 
sehingga dapat menjamin tercapainya suatu standar 
kerja yang maksimal. Code of Conduct ini juga 
merupakan acuan bagi segenap pihak yang 
berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan.
Code of Conduct ini merupakan acuan bagi penyusunan 

peraturan-peraturan Perseroan yang lebih khusus sesuai 
dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran 
Perseroan. 

3. TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN 
KOMISARIS (BOARD MANUAL)
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board 
Manual) adalah panduan bagi Direksi dan Dewan 
Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara 
terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat 
dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi 
acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam 
melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai 
Visi dan Misi Perseroan. Tujuan dari Tata Laksana Kerja 
Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah:

a. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris maupun hubungan kerja di 
antara kedua organ Perseroan tersebut.

b. Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah 
Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris 
untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas 
antara organ-organ tersebut.

Pelaksanaan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan 
Komisaris merupakan salah satu bentuk komitmen dari 
Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka 
mengimplementasikan Prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih 
lanjut hal-hal yang telah diamanahkan oleh Pedoman 
Good Corporate Governance (Good Corporate 
Governance Code). 

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris bersifat 
dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya 
sangat tergantung kepada kebutuhan Direksi dan Dewan 
Komisaris dalam pengelolaan Perseroan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Tata Laksana 
Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini harus selalu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
Peraturan Daerah dan keputusan RUPS sebagai 
ketentuan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan 
dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris 
yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, 
maka ketentuan dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan 
Dewan Komisaris tidak berlaku dan yang berlaku adalah 
ketentuan yang lebih tinggi.

4. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Standar Prosedur Operasional adalah penjabaran secara 
detail mengenai tata cara, tanggung jawab, fungsi, dan 
wewenang terkait suatu jenis pekerjaan/proses di dalam 
Perseroan yang terintegrasi. 
Standar ini disepakati, dipatuhi, dan diaplikasikan secara 

individual ataupun bersama-sama oleh pejabat dan 
karyawan sehingga tercapai harmonisasi serta akselerasi 
pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Secara rutin, Standar Prosedur Operasional dapat diperbarui 
atau ditambah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di 
dalam Perseroan dapat diukur tingkat kepatuhan dan 
pencapaiannya sesuai dengan dinamika bisnis yang terjadi, 
dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik. 

ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum 
Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan organ perusahaan 
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, dalam batas yang 
ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar 
Perseroan.
Melalui RUPS Perseroan, para Pemegang Saham berhak 
memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan 
dari Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan 
memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu 
saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk 
mengeluarkan satu suara; 

 
b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan 

secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal 
yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan 
pemegang saham membuat keputusan mengenai 
investasinya dalam Perusahaan berdasarkan informasi 
yang akurat; 

 
c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan 

Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham 
dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan 
lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki;

d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan 
informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus 
dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS 
agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai 
hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perusahaan dan 
hak pemegang saham; 

e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi 
saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang 
saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, 
klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap 
pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara 
berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya;  

RUPS diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali 
(RUPS Tahunan) yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
setelah akhir tahun tutup buku.  
Selain RUPS Tahunan, Direksi dapat juga 
menyelenggarakan RUPS lainnya atau RUPS Luar Biasa.
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menyelenggarakan 
3 kali RUPS yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 
untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 
yang menyetujui dan mengesahkan laporan 
pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan, 
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 
Desember 2016, dan Tugas Pengawasan Dewan 
Komisaris Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat pada 
tanggal 21 Agustus 2017, Para pemegang saham 
Perseroan menyetujui perubahan susunan Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan, dan telah memperoleh 
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 
:AHU-AH.01.03-0167950 tertanggal 4 September 2017.

3. Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat pada 
tanggal 29 Desember 2017, para Pemegang Saham 
Perseroan menyetujui beberapa hal, diantaranya yakni:

a.  Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari 
sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar 
rupiah) menjadi sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh 
ratus lima puluh miliar rupiah);

b.  Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan 
Modal Disetor Perseroan dari sebesar Rp 
380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar 
rupiah) menjadi sebesar Rp 630.000.000.000,- (enam 
ratus tiga puluh miliar rupiah);

c.  Menyetujui sebagian pinjaman/dana talangan PT 
Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., atau sebesar 
Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar 
rupiah) dikonversi menjadi setoran saham kepada 
Perseroan untuk memenuhi bagian porsi saham yang 
diambil oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada, 
Tbk., sebagaimana butir b di atas;

d. Menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar 
Perseroan atas peningkatan Modal Dasar Perseroan.

2. DEWAN KOMISARIS 
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pengurus Perseroan yang dilakukan Direksi serta 
memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai 
rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan 
anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

3. DIREKSI 
Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di 
dalam maupun di luar Pengadilan. 
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang 
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala 
kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran 
Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib 
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan 
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan 
pencapaian tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan 
tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran 
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. 
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan 
penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 
kepentingan dan usaha Perseroan dengan 
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang 
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila 
Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan 
bahwa :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 
kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan 
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik 
langsung maupun tidak langsung atas tindakan 
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul 
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan 
Prinsip-prinsip hubungan kerja sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang 
Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 
dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan 
Komisaris untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dan Anggaran Dasar 
Perseroan.

3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan 
Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal 
kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh 
suatu mekanisme baku atau korespondensi yang 
dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat 
dilakukan oleh masing-masing Anggota Direksi dan 
Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat 
dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang 

dapat dipertanggungjawabkan.
5. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai 

Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara 
tepat waktu, terukur dan lengkap.

6. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan 
kerja antara organ-organ di bawah Direksi dan 
organ-organ di bawah Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2017, Direksi dan Dewan Komisaris 
melakukan koordinasi berkala, baik secara langsung 
maupun menggunakan media yang ada.
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Perseroan telah memiliki infrastruktur Tata Kelola 
Perseroan yang terdiri dari:

1. PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang 
Baik/Good Corporate Governance (GCG), tetap 
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan 
agar Perseroan menjadi BUJT yang handal, terpercaya 
dan tumbuh berkesinambungan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan 
adalah dengan cara  menerapkan tata kelola  perusahaan 
yang baik yang biasa disebut Good Corporate 
Governance (GCG). Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
yang baik (GCG) merupakan pedoman bagi seluruh Insan 

Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan 
tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial  Perusahaan  
terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) 
secara konsisten.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan 
Direksi senantiasa harus memperhatikan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance yang meliputi :

A. Keterbukaan (transparency)
 Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan 

objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan 
keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. 

Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat 
materil dan relevan mengenai   perusahaan dengan cara 
yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku 
kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk 
mengungkapkan tidak hanya informasi yang 
dipersyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal 
yang penting dan mempengaruhi pengambilan 
keputusan para pemangku kepentingan. 

B. Akuntabilitas (accountability)
 Perusahaan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara 
transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku,  etika perilaku 
bisnis, dan budaya perusahaan dengan tetap 
memperhatikan stakeholder guna mencapai kinerja 
Perusahaan secara berkesinambungan.

C. Tanggung Jawab (responsibility)
 Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian 

dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan 
perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan 
tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap 
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 

sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan 
dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara 
kesinambungan usaha Perusahaan.

D. Ketidak-berpihakan (independent)
 Perusahaan dikelola secara profesional dengan 

menghindari benturan kepentingan  serta 
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 
sesuai dengan peraturan    perundang-undangan 
yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat.

E. Kewajaran dan kesetaraan (fairness)
 Dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan 

senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan 
asas kewajaran dan kesetaraan.

2. PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
Code of Conduct ini merupakan acuan bagi Dewan 
Komisaris, Direksi dan segenap Karyawan Perseroan 
tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi 
Perseroan, harta dan sumber daya penting lainnya 
sehingga dapat menjamin tercapainya suatu standar 
kerja yang maksimal. Code of Conduct ini juga 
merupakan acuan bagi segenap pihak yang 
berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan.
Code of Conduct ini merupakan acuan bagi penyusunan 

peraturan-peraturan Perseroan yang lebih khusus sesuai 
dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran 
Perseroan. 

3. TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN 
KOMISARIS (BOARD MANUAL)
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board 
Manual) adalah panduan bagi Direksi dan Dewan 
Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara 
terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat 
dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi 
acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam 
melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai 
Visi dan Misi Perseroan. Tujuan dari Tata Laksana Kerja 
Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah:

a. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris maupun hubungan kerja di 
antara kedua organ Perseroan tersebut.

b. Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah 
Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris 
untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas 
antara organ-organ tersebut.

Pelaksanaan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan 
Komisaris merupakan salah satu bentuk komitmen dari 
Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka 
mengimplementasikan Prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih 
lanjut hal-hal yang telah diamanahkan oleh Pedoman 
Good Corporate Governance (Good Corporate 
Governance Code). 

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris bersifat 
dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya 
sangat tergantung kepada kebutuhan Direksi dan Dewan 
Komisaris dalam pengelolaan Perseroan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Tata Laksana 
Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini harus selalu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
Peraturan Daerah dan keputusan RUPS sebagai 
ketentuan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan 
dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris 
yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, 
maka ketentuan dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan 
Dewan Komisaris tidak berlaku dan yang berlaku adalah 
ketentuan yang lebih tinggi.

4. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Standar Prosedur Operasional adalah penjabaran secara 
detail mengenai tata cara, tanggung jawab, fungsi, dan 
wewenang terkait suatu jenis pekerjaan/proses di dalam 
Perseroan yang terintegrasi. 
Standar ini disepakati, dipatuhi, dan diaplikasikan secara 

individual ataupun bersama-sama oleh pejabat dan 
karyawan sehingga tercapai harmonisasi serta akselerasi 
pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Secara rutin, Standar Prosedur Operasional dapat diperbarui 
atau ditambah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di 
dalam Perseroan dapat diukur tingkat kepatuhan dan 
pencapaiannya sesuai dengan dinamika bisnis yang terjadi, 
dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik. 

ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum 
Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan organ perusahaan 
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, dalam batas yang 
ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar 
Perseroan.
Melalui RUPS Perseroan, para Pemegang Saham berhak 
memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan 
dari Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan 
memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu 
saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk 
mengeluarkan satu suara; 

 
b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan 

secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal 
yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan 
pemegang saham membuat keputusan mengenai 
investasinya dalam Perusahaan berdasarkan informasi 
yang akurat; 

 
c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan 

Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham 
dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan 
lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki;

d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan 
informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus 
dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS 
agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai 
hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perusahaan dan 
hak pemegang saham; 

e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi 
saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang 
saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, 
klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap 
pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara 
berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya;  

RUPS diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali 
(RUPS Tahunan) yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
setelah akhir tahun tutup buku.  
Selain RUPS Tahunan, Direksi dapat juga 
menyelenggarakan RUPS lainnya atau RUPS Luar Biasa.
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menyelenggarakan 
3 kali RUPS yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 
untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 
yang menyetujui dan mengesahkan laporan 
pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan, 
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 
Desember 2016, dan Tugas Pengawasan Dewan 
Komisaris Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat pada 
tanggal 21 Agustus 2017, Para pemegang saham 
Perseroan menyetujui perubahan susunan Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan, dan telah memperoleh 
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 
:AHU-AH.01.03-0167950 tertanggal 4 September 2017.

3. Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat pada 
tanggal 29 Desember 2017, para Pemegang Saham 
Perseroan menyetujui beberapa hal, diantaranya yakni:

a.  Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari 
sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar 
rupiah) menjadi sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh 
ratus lima puluh miliar rupiah);

b.  Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan 
Modal Disetor Perseroan dari sebesar Rp 
380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar 
rupiah) menjadi sebesar Rp 630.000.000.000,- (enam 
ratus tiga puluh miliar rupiah);

c.  Menyetujui sebagian pinjaman/dana talangan PT 
Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., atau sebesar 
Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar 
rupiah) dikonversi menjadi setoran saham kepada 
Perseroan untuk memenuhi bagian porsi saham yang 
diambil oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada, 
Tbk., sebagaimana butir b di atas;

d. Menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar 
Perseroan atas peningkatan Modal Dasar Perseroan.

2. DEWAN KOMISARIS 
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pengurus Perseroan yang dilakukan Direksi serta 
memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai 
rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan 
anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

3. DIREKSI 
Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di 
dalam maupun di luar Pengadilan. 
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang 
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala 
kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran 
Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib 
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan 
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan 
pencapaian tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan 
tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran 
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. 
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan 
penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 
kepentingan dan usaha Perseroan dengan 
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang 
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila 
Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan 
bahwa :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 
kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan 
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik 
langsung maupun tidak langsung atas tindakan 
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul 
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan 
Prinsip-prinsip hubungan kerja sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang 
Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 
dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan 
Komisaris untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dan Anggaran Dasar 
Perseroan.

3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan 
Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal 
kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh 
suatu mekanisme baku atau korespondensi yang 
dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat 
dilakukan oleh masing-masing Anggota Direksi dan 
Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat 
dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang 

dapat dipertanggungjawabkan.
5. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai 

Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara 
tepat waktu, terukur dan lengkap.

6. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan 
kerja antara organ-organ di bawah Direksi dan 
organ-organ di bawah Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2017, Direksi dan Dewan Komisaris 
melakukan koordinasi berkala, baik secara langsung 
maupun menggunakan media yang ada.
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kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial  Perusahaan  
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 Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan 

objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan 
keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. 

Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat 
materil dan relevan mengenai   perusahaan dengan cara 
yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku 
kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk 
mengungkapkan tidak hanya informasi yang 
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yang penting dan mempengaruhi pengambilan 
keputusan para pemangku kepentingan. 

B. Akuntabilitas (accountability)
 Perusahaan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara 
transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku,  etika perilaku 
bisnis, dan budaya perusahaan dengan tetap 
memperhatikan stakeholder guna mencapai kinerja 
Perusahaan secara berkesinambungan.

C. Tanggung Jawab (responsibility)
 Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian 

dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan 
perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan 
tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap 
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 

sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan 
dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara 
kesinambungan usaha Perusahaan.

D. Ketidak-berpihakan (independent)
 Perusahaan dikelola secara profesional dengan 

menghindari benturan kepentingan  serta 
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 
sesuai dengan peraturan    perundang-undangan 
yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat.

E. Kewajaran dan kesetaraan (fairness)
 Dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan 

senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan 
asas kewajaran dan kesetaraan.

2. PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
Code of Conduct ini merupakan acuan bagi Dewan 
Komisaris, Direksi dan segenap Karyawan Perseroan 
tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi 
Perseroan, harta dan sumber daya penting lainnya 
sehingga dapat menjamin tercapainya suatu standar 
kerja yang maksimal. Code of Conduct ini juga 
merupakan acuan bagi segenap pihak yang 
berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan.
Code of Conduct ini merupakan acuan bagi penyusunan 

peraturan-peraturan Perseroan yang lebih khusus sesuai 
dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran 
Perseroan. 

3. TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN 
KOMISARIS (BOARD MANUAL)
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board 
Manual) adalah panduan bagi Direksi dan Dewan 
Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara 
terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat 
dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi 
acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam 
melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai 
Visi dan Misi Perseroan. Tujuan dari Tata Laksana Kerja 
Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah:

a. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris maupun hubungan kerja di 
antara kedua organ Perseroan tersebut.

b. Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah 
Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris 
untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas 
antara organ-organ tersebut.

Pelaksanaan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan 
Komisaris merupakan salah satu bentuk komitmen dari 
Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka 
mengimplementasikan Prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih 
lanjut hal-hal yang telah diamanahkan oleh Pedoman 
Good Corporate Governance (Good Corporate 
Governance Code). 

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris bersifat 
dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya 
sangat tergantung kepada kebutuhan Direksi dan Dewan 
Komisaris dalam pengelolaan Perseroan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Tata Laksana 
Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini harus selalu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
Peraturan Daerah dan keputusan RUPS sebagai 
ketentuan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan 
dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris 
yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, 
maka ketentuan dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan 
Dewan Komisaris tidak berlaku dan yang berlaku adalah 
ketentuan yang lebih tinggi.

4. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Standar Prosedur Operasional adalah penjabaran secara 
detail mengenai tata cara, tanggung jawab, fungsi, dan 
wewenang terkait suatu jenis pekerjaan/proses di dalam 
Perseroan yang terintegrasi. 
Standar ini disepakati, dipatuhi, dan diaplikasikan secara 

individual ataupun bersama-sama oleh pejabat dan 
karyawan sehingga tercapai harmonisasi serta akselerasi 
pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Secara rutin, Standar Prosedur Operasional dapat diperbarui 
atau ditambah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di 
dalam Perseroan dapat diukur tingkat kepatuhan dan 
pencapaiannya sesuai dengan dinamika bisnis yang terjadi, 
dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik. 

ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum 
Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan organ perusahaan 
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, dalam batas yang 
ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar 
Perseroan.
Melalui RUPS Perseroan, para Pemegang Saham berhak 
memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan 
dari Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan 
memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu 
saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk 
mengeluarkan satu suara; 

 
b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan 

secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal 
yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan 
pemegang saham membuat keputusan mengenai 
investasinya dalam Perusahaan berdasarkan informasi 
yang akurat; 

 
c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan 

Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham 
dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan 
lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki;

d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan 
informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus 
dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS 
agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai 
hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perusahaan dan 
hak pemegang saham; 

e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi 
saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang 
saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, 
klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap 
pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara 
berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya;  

RUPS diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali 
(RUPS Tahunan) yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
setelah akhir tahun tutup buku.  
Selain RUPS Tahunan, Direksi dapat juga 
menyelenggarakan RUPS lainnya atau RUPS Luar Biasa.
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menyelenggarakan 
3 kali RUPS yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 
untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 
yang menyetujui dan mengesahkan laporan 
pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan, 
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 
Desember 2016, dan Tugas Pengawasan Dewan 
Komisaris Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat pada 
tanggal 21 Agustus 2017, Para pemegang saham 
Perseroan menyetujui perubahan susunan Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan, dan telah memperoleh 
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 
:AHU-AH.01.03-0167950 tertanggal 4 September 2017.

3. Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat pada 
tanggal 29 Desember 2017, para Pemegang Saham 
Perseroan menyetujui beberapa hal, diantaranya yakni:

a.  Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari 
sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar 
rupiah) menjadi sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh 
ratus lima puluh miliar rupiah);

b.  Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan 
Modal Disetor Perseroan dari sebesar Rp 
380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar 
rupiah) menjadi sebesar Rp 630.000.000.000,- (enam 
ratus tiga puluh miliar rupiah);

c.  Menyetujui sebagian pinjaman/dana talangan PT 
Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., atau sebesar 
Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar 
rupiah) dikonversi menjadi setoran saham kepada 
Perseroan untuk memenuhi bagian porsi saham yang 
diambil oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada, 
Tbk., sebagaimana butir b di atas;

d. Menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar 
Perseroan atas peningkatan Modal Dasar Perseroan.

2. DEWAN KOMISARIS 
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pengurus Perseroan yang dilakukan Direksi serta 
memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai 
rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan 
anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

3. DIREKSI 
Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di 
dalam maupun di luar Pengadilan. 
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang 
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala 
kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran 
Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib 
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan 
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan 
pencapaian tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan 
tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran 
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. 
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan 
penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 
kepentingan dan usaha Perseroan dengan 
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang 
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila 
Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan 
bahwa :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 
kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan 
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik 
langsung maupun tidak langsung atas tindakan 
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul 
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan 
Prinsip-prinsip hubungan kerja sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang 
Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 
dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan 
Komisaris untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dan Anggaran Dasar 
Perseroan.

3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan 
Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal 
kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh 
suatu mekanisme baku atau korespondensi yang 
dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat 
dilakukan oleh masing-masing Anggota Direksi dan 
Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat 
dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang 

dapat dipertanggungjawabkan.
5. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai 

Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara 
tepat waktu, terukur dan lengkap.

6. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan 
kerja antara organ-organ di bawah Direksi dan 
organ-organ di bawah Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2017, Direksi dan Dewan Komisaris 
melakukan koordinasi berkala, baik secara langsung 
maupun menggunakan media yang ada.



KANTOR AKUNTAN 
PUBLIK

AUDITOR EKSTERNAL
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Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan audit eksternal yang 
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). 

 Tahun Kantor Akuntan Publik Partner Pelaksana

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

The Plaza Office Tower 32nd Floor

 Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350

The Plaza Office Tower 32nd Floor

 Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350

Cyber 2 Tower 21st Floor Unit B

Jl. Hr. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950

Cyber 2 Tower 21st Floor Unit B

Jl. Hr. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950

Cyber 2 Tower 21st Floor Unit B

Jl. Hr. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950

Cyber 2 Tower 21st Floor Unit B

Jl. Hr. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Pusat 12190

Cyber 2 Tower 21st Floor Unit B

Jl. Hr. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950

Cyber 2 Tower 21st Floor Unit B

Jl. Hr. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950

Cyber 2 Tower 21st Floor Unit B

Jl. Hr. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950

Osman Bing Satrio & Rekan

Osman Bing Satrio & Rekan

Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan

Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan

Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan

Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan

Purwantono, Suherman & Surja

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan



Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perseroan 
tahun 2017, sesuai dengan Kantor Akuntan Publik yang 
digunakan oleh pemegang saham mayoritas, Perseroan 
telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, 
Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.
KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan 
telah melakukan audit laporan keuangan Perseroan 
sebanyak 3 periode. Lingkup Audit yang dilakukan 
mencakup audit umum atas Laporan Keuangan 
Perseroan  per 31 Desember 2017.

AUDIT LAPORAN KEUANGAN 
TAHUN BUKU 2017

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan 
telah menyelesaikan tugasnya secara independen 
berdasarkan standar professional auditing yang 
ditetapkan lnstitut Akuntan Publik lndonesia dan 
perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang 

ditetapkan, yaitu audit laporan posisi keuangan Perseroan 
tanggal 31 Desember 2017 serta laporan laba rugi 
komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus 
kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh keyakinan 
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 
material. 
Suatu audit meliput pemeriksaan, atas dasar pengujian, 
bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan. 
Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang 
digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh 
manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan 
keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan audit KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, 
Tjahjo & Rekan, laporan keuangan Perseroan menyajikan 
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan tanggal 31 Desember 2017 serta hasil usaha dan 
arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan di lndonesia.



TANGGUNG JAWAB 
SOSIAL PERUSAHAAN
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Perseroan berkomitmen penuh untuk terus mendorong peningkatan manfaat bagi pemangku kepentingan baik dari 
segi ekonomi, sosial maupun lingkungan melalui penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Responsibility, “CSR”) dengan memantapkan kebijakan alokasi anggaran yang tepat sasaran yang memperhatikan 
asas kepatuhan dan kewajaran. 

Gagasan dari CSR menjadikan Perseroan tidak lagi 
dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single 
bottom line yaitu nilai Perseroan yang direfleksikan dalam 
kondisi keuangannya saja, namun CSR harus berpijak pada 
triple bottom lines yaitu memperhatikan masalah sosial dan 
lingkungan karena kondisi keuangan saja tidak cukup 
menjamin nilai Perseroan tumbuh secara  berkelanjutan 
(sustainable growth).

CSR juga merupakan  bentuk tanggung jawab perusahaan 
dalam memperbaiki dampak sosial dan lingkungan yang 
terjadi akibat adanya aktifitas operasional Perseroan. 

Sebagai bagian penting dalam strategi bisnis, CSR 
merupakan komitmen Perseroan yang bermuara pada 
peningkatan nilai tambah, terutama bagi para shareholders 

dan stakeholders untuk ikut mendukung terciptanya 
kesinambungan usaha (business sustainability). 

Prinsip Perseroan adalah mengupayakan terciptanya 
keseimbangan antara profit sebagai orientasi dunia 
usaha dengan kesejahteraan manusia beserta 
lingkungannya, selain juga peningkatan peran dalam 
pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna 
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 
bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, 
maupun masyarakat.
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VISI CSR PERSEROAN 
Menjadi mitra dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di sekitar koridor jalan tol Simpang Susun 
Waru - Bandara Juanda dan membangun hubungan 
yang harmonis antara Pemerintah, Perusahaan dan 
Masyarakat.

MISI CSR PERSEROAN
1. Membantu masyarakat sekitar koridor jalan tol 

Simpang Susun Waru - Bandara Juanda sesuai 
dengan kapasitas dan kemampuan Perusahaan

2. Berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas 
 pendidikan dasar masyarakat sekitar koridor jalan tol 

Simpang Susun Waru - Bandara Juanda
3. Pemberdayaan keluarga-keluarga ekonomi bawah 

masyarakat sekitar koridor jalan tol Simpang Susun 
Waru - Bandara Juanda melalui pembiayaan modal 
usaha

Sebagai perusahaan yang masih dalam tahap pengembalian 
investasi, maka pelaksanaan tanggung jawab sosial 
Perseroan adalah berupa sumbangan pendidikan kepada 
beberapa panti asuhan di sekitar jalan tol, bantuan perbaikan 
masjid, bantuan penyembelihan hewan qurban pada 
perayaan Idul Adha.





LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT DAN 

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
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AUDITORS’ REPORT

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
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The original financial statements included herein are in 
the Indonesian language.
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KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN

The original report included herein is in the lndonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. KNMT&R-16.03.2018/08

Pemegang Saham, Komisaris dan Direktur 
PT CITRA MARGATAMA SURABAYA

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Tanggung jawab auditor

lndependent Auditors' Report

Report No. KNMT&R-16.03.2018/08

The Shareholders, Commissioner and Director 
PT CITRA MARGATAMA SURABAYA

Kami telah mengaudit laporan keuangan
PT Citra Margatama Surabaya terlampir, yang terdiri 
dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 
2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan 
laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi 
signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial 
statements of PT Citra Margatama Surabaya which 
comprise the statement of financial position as of 
December 31, 2017, and the statement of profit or loss 
and other comprehensive income, statement of changes 
in equity and statement of cash flows for the year then 
ended, and a summary of significant accounting policies 
and other explanatory information.

Management is responsible for the preparation and fair 
presentation of such financial statements in accordance 
with lndonesian Financial Accounting Standards, and for 
such intemal control as management determines is 
necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.

Management's responsibility for the financial 
statements

Our responsibility is to express an opinion on such 
financial statements based on our audit. We conducted 
our audit in accordance with Standards on Auditing 
established by the lndonesian Institute of Certified 
Public Accountants. Those standards require that we 
comply with ethical requirements and plan and perform 
the audit to obtain reasonable assurance about whether 
such financial statements are free from material 
misstatement.

Auditors' responsibility

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan 
penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan 
atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh 
manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan 
keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian 
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan 
maupun kesalahan.

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu 
opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit 
kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan 
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan 
Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami 
untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan 
dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan 
memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari 
kesalahan penyajian material.
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The original report included herein is in the lndonesian language.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk 
memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang 
dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk 
penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam 
laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh 
kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan 
penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan 
pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan 
dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk 
merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan 
kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini 
atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu 
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.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh 
adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis 
bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir 
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 
material, posisi keuangan PT Citra Margatama Surabaya 
tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan 
arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the finan-
cial statements. The procedures selected depend on the 
auditors' judgment, including the assessment of the risks 
of material misstatement of the financial statements, 
whether due to fraud or error. ln making those risk 
assessments, the auditors consider internal control 
relevant to the entity's preparation and fair presentation of 
the financial statements in order to design audit proce-
dures that are appropriate in the circumstances, but not 
for the purpose of expressing an opinion on the effective-
ness of the entity's internal control. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting policies 
used and the reasonableness of eccounting estimates 
made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion.

Opinion

ln our opinion, the accompanying financial statements 
present fairly, in all material respects, the financial 
position of PT Citra Margatama Surabaya as of Decem-
ber 31, 2017, and its financial performance and cash 
flows for the year then ended, in accordance with lndone-
sian Financial Accounting Standards.
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The original financial statements included herein are in 
the Indonesian language.

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
2017 Notes 2016

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 24.573.468.633 2, 4 13.982.953.679 Cash and cash equivalents
Piutang usaha 942.175.580 2, 5 27.145.500 Trade receivables
Piutang lain-lain 2.447.814.973 2, 6 4.854.812 Other receivables
Biaya dibayar di muka 303.143.354 2, 7 501.055.817 Prepaid expenses
Uang muka - 2, 8 5.670.000 Advance payments

TOTAL ASET LANCAR 28.266.602.540 14.521.679.808 TOTAL CURRENT ASSETS

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Rekening bank yang

dibatasi penggunaannya 14.523.319.341 2, 9 12.179.503.173 Restricted cash in banks
Hak pengusahaan Toll road concession

jalan tol - neto 976.454.003.112 2, 10 1.016.922.602.987                             rights - net
Aset tetap - neto 7.142.018.359 2, 11 7.788.908.793 Fixed assets - net
Properti investasi - neto 39.344.831.219 2, 12 39.344.831.219 Investment properties - net
Aset lain-lain 5.000.000 2, 13 5.000.000 Other assets

TOTAL ASET TOTAL NON-CURRENT
TIDAK LANCAR 1.037.469.172.031 1.076.240.846.172 ASSETS

TOTAL ASET 1.065.735.774.571 1.090.762.525.980 TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial 
statements.
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The original financial statements included herein are in 
the Indonesian language.

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)

As of December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
2017 Notes 2016

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA 
PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang usaha Accounts payable

Pihak ketiga 10.093.818.709 2, 14 1.763.350.796 Third parties
Pihak berelasi 3.807.484.792 2, 14, 30 757.123.277 Related parties

Utang pajak 88.059.420 2, 29 35.766.636 Taxes payable
Beban akrual 31.998.105.163 2, 15 32.027.821.967 Accrued expenses
Sewa diterima di muka 43.333.348 2, 16 1.242.743.898 Rental received in advance
Provisi pelapisan ulang

jalan tol 15.158.019.000 2, 17 61.077.172.878 Provision for toll road overlay
Utang bank jangka panjang

yang jatuh tempo dalam Current maturities of
satu tahun 26.043.950.911 2, 18 18.230.765.637 long-term bank loans

TOTAL LIABILITAS TOTAL CURRENT
JANGKA PENDEK 87.232.771.343 115.134.745.089 LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA 
PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang -

setelah dikurangi bagian
jatuh tempo dalam satu 
tahun 511.773.041.909 2, 18 519.943.312.125

Long-term bank loans – net
of current maturites

Utang lain-lain Other payable
Pihak ketiga 10.495.603.758 2, 19 9.092.966.737 Third party
Pihak berelasi 130.273.854.315 2, 30 358.876.462.373 Related party

Liabilitas imbalan Employee
kerja 5.367.463.000 2, 20 4.709.624.610 benefits liability

Liabilitas pajak tangguhan 57.142.690.719 2, 29 70.143.716.428 Deferred tax liabilities

TOTAL LIABILITAS TOTAL NON-CURRENT
JANGKA PANJANG 715.052.653.701 962.766.082.273 LIABILITIES

TOTAL LIABILITAS 802.285.425.044 1.077.900.827.362 TOTAL LIABILITIES
EKUITAS EQUITY
Modal saham - nilai nominal Share capital - Rp1,000

Rp 1.000 per saham par value per share
Modal dasar - Authorized -

750.000.000 saham       750,000,000 shares
tahun 2017 dan in 2017 and 500,000,000
500.000.000 saham shares in 2016 
Tahun 2016

Modal ditempatkan dan
Disetor penuh -
630.000.000 saham Issued and fully paid -
tahun 2017 dan 630,000,000 shares
380.000.000 saham in 2017 and 380,000,000
tahun 2016 630.000.000.000 2, 21 380.000.000.000 shares in 2016

Tambahan modal disetor 138.924.584.133 2, 22 138.924.584.133 Additional paid-in capital
Defisit (505.474.234.606 ) (506.062.885.515 ) Deficit

EKUITAS - NETO 263.450.349.527 12.861.698.618 EQUITY - NET

TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES
DAN EKUITAS 1.065.735.774.571 1.090.762.525.980 AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial 
statements.
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The original financial statements included herein are in 
the Indonesian language.

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
LAPORAN LABA RUGI DAN

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada

Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
2017 Notes 2016

Pendapatan 143.206.381.679 2, 23 128.079.391.388 Revenues
Beban langsung Toll road operational

operasional jalan tol (72.952.567.402 ) 2, 24 (72.633.480.882 ) direct expenses

LABA BRUTO 70.253.814.277 55.445.910.506 GROSS INCOME

Beban umum General and administrative
dan administrasi (14.052.631.132 ) 2, 25 (12.641.696.657 ) expenses

Keuntungan penjualan Gain on the sale of
aset tetap - 2, 11 85.000.000 fixed assets

Pendapatan bunga 271.132.668 2, 26 176.990.376 Interest income
Beban bunga, diskonto dan Interest expense, discount

amortisasi diskonto atas and discount amortization
utang lain-lain of other payable and
dan utang bank - neto (114.800.842.757 ) 2, 27 (122.373.139.894 ) bank loan - net

Lain-lain - neto 45.549.271.144 2, 28 52.850.000 Others - net

RUGI SEBELUM LOSS BEFORE
PAJAK PENGHASILAN (12.779.255.800 ) (79.254.085.669 ) INCOME TAX

MANFAAT PAJAK DEFERRED INCOME TAX
PENGHASILAN TANGGUHAN 13.001.025.709 2, 29 13.541.320.021 BENEFIT 

LABA (RUGI) NETO 221.769.909 (65.712.765.648 ) NET INCOME (LOSS)

PENGHASILAN OTHER COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF LAIN INCOME (LOSS)
Item yang tidak akan          Items not to be
direklasifikasikan            reclassified to
ke laba rugi pada profit or loss in
periode berikutnya: subsequent period

Pengukuran kembali Remeasurement of
liabilitas imbalan kerja 366.881.000 2, 20 (44.621.349 ) employee benefits liability

TOTAL LABA (RUGI) TOTAL COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF 588.650.909 (65.757.386.997 ) INCOME (LOSS)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial 
statements.
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The original financial statements included herein are in 
the Indonesian language.

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS 

Untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
STATEMENT OF CASH FLOWS

For the Year Ended December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
2017 Notes 2016

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas Cash receipts from

dari pelanggan 138.648.980.888 125.753.548.600 customers
Pembayaran kepada Payments to suppliers,

pemasok, direksi dan directors and
karyawan (31.512.457.567) (36.808.214.909) employees

Pembayaran beban akrual Payment of accrued
atas hak pengusahaan expenses for toll road
jalan tol - (3.145.873.025)                     concession rights

Kas dihasilkan Cash generated
dari operasi 107.136.523.321 85.799.460.666 from operations
Penerimaan bunga 271.132.668 176.990.376 Interest received
Lain-lain - 52.850.000 Others

Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Provided by
Aktivitas Operasi 107.407.655.989 86.029.301.042 Operating Activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES

Kenaikan (penurunan)
rekening bank yang dibatasi Decrease (increase) in
penggunaannya (2.343.816.168) 9 1.369.300.940 Restricted cash in banks
Penambahan jalan tol (2.011.799.430) - Acquisition of Toll Road
Penambahan aset tetap (70.495.000) 11 (105.859.984) Acquisition of fixed assets
Penerimaan dari penjualan Proceeds from sale of

aset tetap - 11 85.000.000 fixed assets

Kas Neto Diperoleh dari
(digunakan untuk) Net Cash Provided by
Aktivitas Investasi (4.426.110.598) 1.348.440.956 (used in) Investing Activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran bunga dan Interest and financial

beban keuangan (59.869.626.841) (62.172.420.349) charges paid
Pembayaran utang bank (32.521.403.596) (17.068.488.263) Payment of bank loans

Kas Neto yang Digunakan Net Cash Used in
untuk Aktivitas Pendanaan (92.391.030.437) (79.240.908.612) Financing Activities

KENAIKAN NETO NET INCREASE IN CASH
KAS DAN SETARA KAS 10.590.514.954 8.136.833.386 AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS AWAL TAHUN 13.982.953.679 4 5.846.120.293 AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS AKHIR TAHUN 24.573.468.633 4 13.982.953.679 AT THE END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara 

keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of 
these financial statements.
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The original financial statements included herein are in 
the Indonesian language.

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Tanggal 31 Desember 2017 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2017 and 
For The Year Then Ended

(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian Perusahaan a. Establishment of the Company

PT  Citra  Margatama  Surabaya (“Perusahaan”) 
didirikan dalam rangka Undang-Undang 
Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6/1968 
berdasarkan akta No. 99 tanggal 26 Desember 
1996 yang dibuat di hadapan Notaris S.P. 
Henny Singgih, S.H.  Akta pendirian ini 
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-
11399.HT.01.01.TH.96 tanggal 26 Desember 
1996.

PT Citra Margatama Surabaya (the 
“Company”) was established under the 
Domestic Direct Investment Law No. 6/1968 
based on Notarial Deed No. 99 of S.P. Henny 
Singgih, S.H., dated December 26, 1996. The 
deed of establishment was approved by the 
Ministry of Justice of the Republic of 
Indonesia in its Decision Letter No. C2-
11399.HT.01.01.TH.96 dated December 26, 
1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami 
beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta 
yang dibuat di hadapan Notaris Herdimansyah 
Chaidirsyah, S.H. No. 91 tanggal 30 Agustus
2017 mengenai perubahan anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris Perusahaan. 
Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
AH.01.03-0167950 tanggal 4 September 2017.

The Company’s Articles of Association has 
been amended from time to time, the latest 
by Notarial Deed No. 91 of Herdimansyah 
Chaidirsyah, S.H., dated August 30, 2017,
concerning the changes in the members of 
the Board of Commissioners and Directors of 
the Company. The amendment was 
approved by the Ministry of Law and Human 
Rights of the Republic of Indonesia in its 
Decision        Letter  No. AHU-AH.01.03-
0167950 dated September 4, 2017.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar 
Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 
Perusahaan adalah melaksanakan 
pengusahaan jalan tol, pengembangan wilayah, 
jasa dan perdagangan. Pada saat ini 
Perusahaan mengelola jalan tol Simpang Susun 
Waru - Bandara Juanda sepanjang 12,8 km 
berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol 
(PPJT) No. 03/PPJT/II/Mn/2007 tanggal 12 
Pebruari 2007 antara Departemen Pekerjaan 
Umum dan Perusahaan dengan masa konsesi 
selama 35 tahun sampai dengan 21 Mei 2040. 
Perusahaan mulai beroperasi secara komersial 
pada tanggal 27 April 2008.

In accordance with Article 3 of the Company's 
Articles of Association, the scope of its 
activities is to engage in the operation of toll 
road projects, area development, other toll 
road support services and trading. Currently, 
the Company operates toll road in Simpang 
Susun Waru - Bandara Juanda for 12.8 km 
based on Toll Road Concession Agreement 
No. 03/PPJT/II/Mn/2007 dated February 12, 
2007 between the Department of Public 
Works and the Company with concession 
period for 35 years until May 21, 2040. The 
Company started its commercial operations 
on April 27, 2008.

Perusahaan berkedudukan di Surabaya, 
dengan kantor operasional berlokasi di Graha 
CMS Jl. Wisata Menanggal No.21, Dukuh 
Menanggal, Gayungan, Surabaya.

The Company is domiciled in Surabaya, with 
its operations office located in Graha CMS Jl. 
Wisata Menanggal No. 21, Dukuh 
Menanggal, Gayungan, Surabaya.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 
merupakan entitas induk langsung dan utama 
Perusahaan.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk is 
the parent company and the ultimate parent 
company of the Company.
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1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b. Dewan Komisaris dan Direksi, serta 
Karyawan

b. Boards of Commissioners and Directors,
and Employees

Susunan  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  pada 
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 
sebagai berikut:

The composition of the Company’s Boards of 
Commissioners and Directors as of 
December 31, 2017 and 2016 as follows:

2017
Komisaris/Commissioner Suarmin Tioniwar
Direktur/Director Dyah Sosotya Hudjawalawurjan Wahyu Sari

2016
Komisaris Utama/President Commissioner Agung Salim
Komisaris/Commissioner Fitria Yusuf
Direktur Utama/President Director Suarmin Tioniwar
Direktur/Director Arief Budhy Hardono

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 
31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing 
adalah 66 dan 67 orang karyawan tetap (tidak 
diaudit).

As of December 31, 2017 and 2016 , the 
Company has a total of 66 and 67 permanent 
employees (unaudited), respectively.

Laporan keuangan telah selesai dan disetujui 
oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 
16 Maret 2018.

The accompanying financial statements were 
completed and authorized for issue by the 
Company's management on March 16, 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES

a. Dasar penyusunan laporan keuangan a. Basis of preparation of the financial
statements

Laporan keuangan 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 
(DSAK).

Efektif 1 Januari 2017, Perusahaan 
menerapkan Amandemen PSAK No. 1 (2015), 
“Penyajian Laporan Keuangan tentang 
Prakarsa Pengungkapan”.

Amandemen ini, diantara lain, memberikan 
klarifikasi terkait penerapan persyaratan 
materialitas, fleksibilitas urutan sistematis 
catatan atas laporan keuangan dan 
pengidentifikasian kebijakan akuntansi 
signifikan.

The financial statements have been prepared 
and presented in accordance with Indonesian 
Financial Accounting Standards (“SAK”),
which consist of the Statements of Financial 
Accounting Standards (PSAKs) and 
Interpretations to Financial Accounting 
Standards (ISAKs) issued by the Financial 
Accounting Standards Board of the 
Indonesian Institute of Accountants (DSAK).

Effective January 1, 2017, the Company 
adopted Amendments to PSAK No. 1 (2015), 
“Presentation of Financial Statements: 
Disclosure Initiatives”.

The amendment, among others, provides 
clarification regarding the application of 
materiality requirements, the flexibility of the 
systematical order of the notes for financial 
statements, and identification of significant 
accounting policies.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES

a. Dasar penyusunan laporan keuangan 
(lanjutan)

a. Basis of preparation of the financial 
statements (continued)

Penerapan Amandemen PSAK No. 1 (2015) 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam 
penyusunan laporan keuangan adalah  selaras 
dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan 
dalam penyusunan laporan keuangan 
Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2016, kecuali bagi 
penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. 
Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan 
terkait atas laporan keuangan, beberapa 
standar akuntansi yang telah direvisi dan 
diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 
2017.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus 
kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan 
menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali 
beberapa akun tertentu disusun berdasarkan 
pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam 
kebijakan akuntansi masing-masing akun 
tersebut.

The adoption of Amendments to PSAK No. 1 
(2015) has no significant impact on the 
financial statements.

The accounting policies adopted in the 
preparation of the financial statements are 
consistent with those made in the preparation 
of the Company’s financial statements for the 
year ended December 31, 2016, except for 
the adoption of several amended SAKs.  As 
disclosed further in the relevant succeeding 
Notes, several amended and published 
accounting standards were adopted effective 
January 1, 2017.

The financial statements, except for the 
statement of cash flows, have been prepared 
on the accrual basis using the historical cost 
basis of accounting, except for certain 
accounts which are measured on the bases 
described in the related accounting policies 
for those accounts.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 2 (Revisi 
2009), “Laporan Arus Kas”.

The Company applied PSAK No. 2 (Revised 
2009), “Statement of Cash Flows”.

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

The statement of cash flows, is prepared 
using the direct method, by classifying cash 
flows on the basis of operating, investing and 
financing activities. 

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam 
penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah 
Indonesia yang merupakan mata uang 
fungsional Perusahaan.

The reporting currency used in the financial 
statements is the Indonesian Rupiah, which is 
also the functional currency of the Company.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik 
atas kinerja keuangan Perusahaan, karena sifat 
dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item 
pendapatan dan beban telah disajikan secara 
terpisah.

In order to provide further understanding of 
the financial performance of the Company, 
due to the significance of their nature or 
amount, several items of income or expense 
have been shown separately.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia 
mengharuskan penggunaan estimasi dan 
asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan 
manajemen untuk membuat pertimbangan 
dalam proses penerapan kebijakan akuntansi 
Perusahaan. Area yang kompleks atau 
memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih 
tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi 
dapat berdampak signifikan terhadap laporan 
keuangan diungkapkan di Catatan 3.

The preparation of financial statements in
conformity with Indonesian Financial 
Accounting Standards requires the use of 
certain critical accounting estimates. It also 
requires management to exercise its 
judgment in the process of applying the 
Company’s accounting policies. The areas 
involving a higher degree of judgment or 
complexity, or areas where assumptions and 
estimates are significant to the financial 
statements are disclosed in Note 3.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

b. Kas dan setara kas b. Cash and cash equivalents

Didalam laporan arus kas, kas dan setara kas 
terdiri dari kas, bank, deposito on call, yang 
jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau 
kurang tidak dibatasi penggunannya serta tidak 
dijaminkan penggunaanya atas utang.

In the statement of cash flows, cash and cash 
equivalents include cash on hand, deposits 
held at call with banks, with original maturities 
of three months or less, unrestricted and not 
used collateral for the loan.

Kas dan setara kas yang dibatasi 
penggunaannya yang akan digunakan untuk 
membayar kewajiban yang akan jatuh tempo 
dalam waktu satu tahun disajikan sebagai 
“Rekening Bank yang Dibatasi Penggunaannya” 
sebagai bagian dari Aset Lancar pada laporan 
posisi keuangan. Kas dan setara kas yang akan 
digunakan membayar kewajiban yang akan 
jatuh tempo lebih dari satu tahun dari akhir 
periode pelaporan disajikan sebagai “Rekening 
Bank yang Dibatasi Penggunaannya” sebagai 
bagian dari Aset Tidak Lancar pada laporan 
posisi keuangan.

Restricted cash and cash equivalents which 
will be used to pay currently maturing 
obligations are presented as “Restricted Cash
in Banks” under the current assets section of 
the statement of financial position.  Cash and 
cash equivalents which will be used to pay 
obligations maturing after one year from the 
end of the reporting period are presented as 
part of “Restricted Cash in Banks” under the 
non-current asset section of the statement of 
financial position.

c. Instrumen keuangan c. Financial instruments

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 
2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK 
No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: 
Pengakuan dan Pengukuran” dan PSAK no. 60 
(Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: 
Pengungkapan”.

The Company applied PSAK No. 50 (Revised 
2014) “Financial Instruments: Presentation”, 
PSAK No. 55 (Revised 2014) “Financial 
Instruments: Recognition and Measurement” 
and PSAK No. 60 (2014) “Financial 
Instruments: Disclosures".

Klasifikasi Classification

i. Aset keuangan i. Financial assets

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 
(Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai (i) 
aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang 
diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki 
hingga jatuh tempo, (iv) atau aset keuangan 
tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. 
Perusahaan menentukan klasifikasi aset 
keuangan tersebut pada saat pengakuan 
awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, 
mengevaluasi kembali pengklasifikasian 
aset tersebut pada setiap akhir tahun 
keuangan.

Financial assets within the scope of 
PSAK No. 55 (Revised 2014) are 
classified as (i) financial assets at fair 
value through profit or loss, (ii) loans 
and receivables, (iii) held-to-maturity 
investments, or (iv) available for sale 
financial assets, as appropriate. The 
Company determines the classification 
of its financial assets at initial 
recognition and, where allowed and 
appropriate, re-evaluates the 
designation of such assets at each 
financial year end.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan) c. Financial instruments (continued)

Klasifikasi (lanjutan) Classification (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued)

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas 
dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-
lain dan aset tidak lancar lainnya dan 
rekening yang dibatasi penggunaannya
yang diklasifikasikan sebagai pinjaman 
yang diberikan dan piutang.

The Company’s financial assets consist 
of cash and cash equivalents, trade 
receivables, other receivables and 
restricted cash in banks, which are 
classified as loans and receivables.

ii. Liabilitas keuangan ii. Financial liabilities

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 
No. 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan 
sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur 
pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) 
liabilitas keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif
yang ditetapkan sebagai instrumen lindung 
nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana 
yang sesuai. Perusahaan menentukan 
klasifikasi liabilitas keuangan pada saat 
pengakuan awal.

Financial liabilities within the scope of 
PSAK No. 55 (Revised 2014) are 
classified as (i) financial liabilities at fair 
value through profit or loss, (ii) financial 
liabilities measured at amortized cost, or 
(iii) as derivatives designated as 
hedging instruments in an effective 
hedge, as appropriate. The Company 
determines the classification of its 
financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari 
utang usaha, utang lain-lain, beban akrual
dan utang bank jangka panjang yang 
diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan 
yang diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi.

The Company’s financial liabilities 
consist of accounts payable, other 
payable, accrued expenses and long-
term bank loans, which are classified as 
financial liabilities at amortized cost.

Pengakuan dan Pengukuran Recognition and Measurement

i. Aset keuangan i. Financial assets

Aset keuangan pada awalnya diakui 
sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal 
investasi yang tidak diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi, biaya transaksi yang 
dapat diatribusikan secara langsung. 
Pengukuran aset keuangan setelah 
pengakuan awal tergantung pada 
klasifikasinya.

Financial assets are recognized initially 
at fair value plus, in the case of 
investments not at fair value through 
profit or loss, directly attributable 
transaction costs. The subsequent 
measurement of financial assets 
depends on their classification.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan) c. Financial instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan) Recognition and Measurement (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang 
adalah aset keuangan non-derivatif dengan 
pembayaran tetap atau telah ditentukan, 
yang tidak mempunyai kuotasi di pasar 
aktif. Aset keuangan tersebut dicatat 
sebesar biaya perolehan diamortisasi 
dengan menggunakan metode suku bunga 
efektif.

Loans and receivables are non-
derivative financial assets with fixed or 
determinable payments that are not 
quoted in an active market. Such 
financial assets are carried at amortized 
cost using the effective interest rate 
method.

Keuntungan dan kerugian diakui sebagai 
laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan 
dan piutang dihentikan pengakuannya atau 
mengalami penurunan nilai, serta melalui 
proses amortisasi.

Gains and losses are recognized in 
profit or loss when the loans and 
receivables are derecognized or 
impaired, as well as through the 
amortization process.

ii. Liabilitas keuangan ii. Financial liabilities

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya 
sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas 
keuangan yang diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang 
dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities are recognized initially 
at fair value and, in the case of financial 
liabilities measured at amortized cost, 
inclusive of directly attributable 
transaction costs.  

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah 
pengakuan awal diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi, menggunakan suku 
bunga efektif kecuali jika dampak diskonto 
tidak material, maka dinyatakan pada biaya 
perolehan. Beban bunga diakui dalam 
“Beban Keuangan” dalam laporan laba rugi. 
Keuntungan atau kerugian diakui pada 
laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan 
tersebut dihentikan pengakuannya dan 
melalui proses amortisasi.

Financial liabilities measured at 
amortized cost are measured, 
subsequent to initial recognition, at 
amortized cost using the effective interest 
rate method unless the effect of 
discounting would be immaterial, in which 
case they are stated at cost. The related 
interest expense is recognized within 
“Finance Costs” in profit or loss. Gains 
and losses are recognized in profit or 
loss when the financial liabilities are 
derecognized as well as through the 
amortization process.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling 
hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam 
laporan posisi keuangan 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 
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.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan) c. Financial instruments (continued)

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan Fair value of financial instruments

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki 
pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan 
menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian 
tersebut mencakup penggunaan transaksi-
transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak 
yang mengerti dan berkeinginan (arm’s length 
market transactions); referensi atas nilai wajar 
terkini dari instrumen lain yang secara 
substansial sama; analisa arus kas yang 
didiskonto; atau model penilaian lain.

For financial instruments where there is no 
active market, fair value is determined using 
valuation techniques. Such techniques may 
include using recent arm’s length market 
transactions; reference to the current fair 
value of another instrument that is 
substantially the same; discounted cash flow 
analysis; or other valuation models.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak 
diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat 
ditentukan secara handal, aset keuangan 
tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

When the fair value of the financial 
instruments not traded in an active market 
cannot be reliably determined, such financial 
assets are recognized and measured at their 
carrying amounts.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen 
Keuangan

Amortized cost of financial instruments

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif 
dikurangi dengan penyisihan atas penurunan 
nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak 
dapat ditagih. Perhitungan tersebut 
mempertimbangkan premium atau diskonto 
pada saat perolehan dan termasuk biaya 
transaksi dan biaya yang merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Amortized cost is computed using the 
effective interest rate 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 
effective interest rate.

Penurunan Nilai Aset Keuangan Impairment of financial assets

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan 
mengevaluasi apakah terdapat bukti yang 
obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok 
aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset 
keuangan atau kelompok aset keuangan 
diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai
telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti 
yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut 
sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa 
yang terjadi setelah pengakuan awal aset 
tersebut (peristiwa yang merugikan), dan 
peristiwa yang merugikan tersebut berdampak 
pada estimasi arus kas masa depan atas aset 
keuangan atau kelompok aset keuangan yang 
dapat diestimasi secara handal.

The Company assesses at the end of each 
reporting period whether there is any 
objective evidence that a financial asset or a 
group of financial assets is impaired. A 
financial asset or a group of financial assets 
is deemed to be impaired if, and only if, there 
is 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.
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Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi 
pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam 
mengalami kesulitan keuangan signifikan, 
wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga 
atau pokok, kemungkinan bahwa mereka akan 
dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi 
keuangan lainnya dan di mana data yang dapat 
diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur 
penurunan arus kas estimasi masa mendatang, 
seperti perubahan tunggakan atau kondisi 
ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Evidence of impairment may include 
indications that the debtors or a group of 
debtors is experiencing significant financial 
difficulty, default or delinquency in interest or 
principal payments, the probability that they 
will enter bankruptcy or other financial 
reorganization and where 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 aset keuangan yang dicatat pada biaya 
perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama 
kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif 
mengenai adanya penurunan nilai secara 
individual atas aset keuangan yang signifikan 
secara individual atau untuk aset keuangan 
yang tidak signifikan secara individual terdapat 
bukti penurunan nilai secara kolektif.

For financial assets carried at amortized cost, 
the Company first assesses whether 
objective evidence of impairment exists 
individually for financial assets that are 
individually significant, or collectively for 
financial assets that are not individually 
significant.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat 
bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai 
atas aset keuangan yang dinilai secara 
individual, terlepas aset keuangan tersebut 
signifikan atau tidak, maka Perusahaan
memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok 
aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko 
kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai 
kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang 
penurunan nilainya dinilai secara individual, dan 
untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau 
tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian 
penurunan nilai secara kolektif.

If the Company 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 of impairment.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset 
keuangan yang telah diturunkan nilainya 
dikurangi secara langsung atau jika ada suatu 
jumlah telah dibebankan ke akun cadangan 
penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan 
terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

When the asset becomes uncollectible, the 
carrying amount of the financial assets is 
reduced directly or if an amount was charged 
to the allowance account, the amounts 
charged to the allowance account are written 
off against the carrying value of the financial 
asset.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian 
penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai 
tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai 
yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang 
nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan 
diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan 
menyesuaikan akun cadangan. Jumlah 
pemulihan aset keuangan diakui pada laporan 
laba rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the 
impairment loss decreases and the 
impairment was recognized, the previously 
recognized impairment loss is reversed to the 
extent that the carrying amount of the asset 
does not exceed its amortized cost at the 
reversal date by adjusting the allowance 
account. The amount of the reversal is 
recognized in profit or loss.
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2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan) c. Financial instruments (continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan) Impairment of financial assets (continued)

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah 
dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode 
berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada 
akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika 
setelah akhir periode pelaporan dikreditkan 
sebagai pendapatan operasional lainnya.

Subsequent recoveries of previously written 
off receivables, if in the current period, are 
credited to the allowance accounts, but if 
after the reporting period, are credited to 
other operating income.

Penghentian Pengakuan Derecognition

i. Aset keuangan i. Financial asset

Suatu aset keuangan, atau mana yang 
berlaku, bagian dari aset keuangan atau 
bagian dari kelompok aset keuangan 
sejenis, dihentikan pengakuannya pada 
saat:
(a) hak kontraktual atas arus kas yang 

berasal dari aset keuangan tersebut 
berakhir; atau

A financial asset, or where applicable a 
part of a financial asset or part of a group 
of similar financial assets, is derecognized 
when: 
(a) the contractual rights to receive cash 

flows from the financial asset have 
expired; or

(b) Perusahaan mentransfer hak 
kontraktual untuk menerima arus kas 
yang berasal dari aset keuangan atau 
menanggung kewajiban untuk 
membayar arus kas yang diterima 
tanpa penundaan yang signifikan 
kepada pihak ketiga melalui suatu 
kesepakatan penyerahan dan (i) 
secara substansial mentransfer seluruh 
risiko dan manfaat atas kepemilikan 
aset keuangan tersebut, atau (ii) 
secara substansial tidak mentransfer 
dan tidak memiliki seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikan aset 
keuangan tersebut, namun telah 
mentransfer pengendalian atas aset 
keuangan tersebut.

(b) The Company 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 (i) has 
transferred substantially all the risks 
and rewards of the financial asset, or 
(ii) has neither transferred nor 
retained substantially all the risks and 
rewards of the financial asset, but has 
transferred control of the financial 
asset.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak 
untuk menerima arus kas dari aset atau 
telah menandatangani kesepakatan 
pelepasan (pass through arrangement), dan 
secara substansial tidak mentransfer dan 
tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat 
atas aset keuangan, maupun mentransfer 
pengendalian atas aset, aset tersebut diakui 
sejauh keterlibatan berkelanjutan 
Perusahaan terhadap aset keuangan 
tersebut.

When the Company has transferred its 
rights to receive cash flows from an asset 
or has entered into a pass-through 
arrangement, and has neither transferred 
nor retained substantially all of the risks 
and rewards of the asset nor transferred 
control of the asset, the asset is 
recognized to the extent of the Company’s
continuing involvement in the asset.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk 
pemberian jaminan atas aset yang 
ditransfer diukur sebesar jumlah terendah 
dari jumlah tercatat aset dan jumlah 
maksimal dari pembayaran yang diterima 
yang mungkin harus dibayar kembali.

Continuing involvement that takes the 
form of a guarantee over the transferred 
asset is measured at the lower of the 
original carrying amount of the asset and 
the maximum amount of consideration that 
the Company could be required to repay.
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Penghentian Pengakuan (lanjutan) Derecognition (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial asset (continued)

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui 
liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan 
liabilitas terkait diukur dengan dasar yang 
mencerminkan hak dan liabilitas yang 
masih dimiliki Perusahaan.

In that case, the Company also recognizes 
an associated liability. The transferred 
asset and the associated liability are 
measured on a basis that reflects the 
rights and obligations that the Company
has retained.

Pada saat penghentian pengakuan atas 
aset keuangan secara keseluruhan, maka 
selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari 
(i) pembayaran yang diterima, termasuk 
setiap aset baru yang diperoleh dikurangi 
setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; 
dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian 
kumulatif yang telah diakui secara langsung 
dalam ekuitas harus diakui pada laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain.

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 the statement of 
profit or loss and other comprehensive 
income.

ii. Liabilitas keuangan ii. Financial liabilities

Liabilitas keuangan dihentikan 
pengakuannya ketika liabilitas yang 
ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau 
dibatalkan atau kadaluarsa.

A financial liability is derecognized when 
the obligation specified in the contract is 
discharged or cancelled or expired.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan 
dengan yang lain dari pemberi pinjaman 
yang sama dengan persyaratan yang 
berbeda secara substansial, atau modifikasi 
secara substansial atas ketentuan liabilitas 
keuangan yang saat ini ada, maka 
pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat 
sebagai penghapusan liabilitas keuangan 
awal dan pengakuan liabilitas keuangan 
baru, dan selisih antara nilai tercatat 
liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai 
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 a 
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.

d. Biaya dibayar dimuka d. Prepaid expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan 
dibebankan pada operasi selama masa manfaat
dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized and charged 
to operations over the years benefited using 
the straight-line method.
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2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

e. Hak Pengusahaan Jalan Tol e. Toll Road Concession Rights

Hak pengusahaan jalan tol merupakan hak 
untuk membebankan pengguna jasa publik 
berdasarkan perjanjian masa konsesi 
pengusahaan jalan tol. Hak pengusahaan jalan 
tol dicatat sebesar biaya konstruksi yang terjadi 
berdasarkan estimasi tingkat penyelesaian dan 
seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara 
langsung sebagai nilai perolehan aset tersebut 
Aset hak pengusahaan jalan tol, kecuali yang 
masih dalam tahap pembangunan, diamortisasi 
selama masa manfaat hak konsesi dengan 
menggunakan metode garis lurus sampai 
dengan akhir masa konsesi 21 Mei 2040.

Toll road concession rights is the right to 
charge users of public services based on the 
agreement of the concession period of the toll 
road concession. Toll road concession rights 
is carried at cost of construction that occurs 
based on the estimated level of completion 
and all costs directly attributable as the 
acquisition value of that asset. Concession 
rights assets, except for those still in 
progress, is amortized over the term of the 
concession rights using the straight-line 
method until May 21, 2040, the end of the 
concession period.

Apabila terdapat perubahan estimasi masa 
manfaat pengusahaan jalan tol, maka aset hak 
pengusahaan jalan tol disusutkan berdasarkan 
sisa umur manfaat hak konsesi dengan nilai 
buku pada saat perpanjangan yang 
mempengaruhi masa manfaat jalan tol untuk 
masa mendatang.

If there is any change in the estimated useful 
life of toll road concession, the toll road 
concession rights assets are depreciated over 
the remaining useful life of the concession 
rights with the book value at the time of 
renewal which affect the useful life of the toll 
road to the future.

Perusahaan mencatat penyerahan aset hak 
pengusahaan jalan tol kepada Pemerintah pada 
akhir masa hak  pengusahaan jalan tol dengan 
menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan 
dengan hak pengusahaan jalan tol yang 
bersangkutan.

The Company will record the transfer of toll 
road concession rights to the Government at 
the end of the concession rights by 
eliminating all of accounts related to the toll 
road concession rights.

Nilai tercatat aset Hak Pengusahaan Jalan Tol 
dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan 
atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa 
datang yang diharapkan dari hak pengusahaan 
jalan tol. Keuntungan atau kerugian yang timbul 
dari penghentian atau pelepasan aset hak 
pengusahaan jalan tol diakui sebagai 
keuntungan atau kerugian dalam laporan laba 
rugi dan penghasilan komprehensif lain pada 
tahun penghentian atau pelepasan aset Hak 
Pengusahaan Jalan Tol tersebut.

The carrying values of toll road concession 
rights assets are derecognized upon disposal 
or when no future economic benefits are 
expected from the toll road concession rights. 
Gains or losses arising from the retirement or 
disposal of toll road concession rights assets 
is recognized as a gain or loss in the
statement of profit or loss and other 
comprehensive income in the year of 
retirement or disposal of the toll road 
concession rights assets.
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2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

f. Aset tetap f. Fixed assets

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan 
dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi 
penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk 
biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya 
tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria 
pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi 
yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu 
diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap 
sebagai suatu penggantian jika memenuhi 
kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan 
pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria 
pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada 
saat terjadinya.

Fixed assets are stated at cost less 
accumulated depreciation and any 
impairment loss. Such cost includes the cost 
of replacing part of the fixed assets when the 
cost is incurred, if the recognition criteria are 
met. Likewise, when a major inspection is 
performed, its cost is recognized in the 
carrying amount of the assets as a 
replacement if the recognition criteria are 
met. All other repairs and maintenance costs 
that do not meet the recognition criteria are 
recognized in profit or loss as incurred.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan 
metode garis lurus berdasarkan taksiran masa 
manfaat ekonomis aset, sebagai berikut:

Depreciation are computed using the
straight-line method over the estimated 
useful lives of the assets, as follows:

Tahun/Years

Bangunan 20 Building
Kendaraan 5 Vehicles
Inventaris dan peralatan kantor 5 Office equipment

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan 
pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat 
tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang 
diharapkan dari penggunaan atau 
pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari 
penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai 
selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan 
jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau 
dibebankan pada operasi tahun berjalan saat 
aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets 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 credited or 
charged to current operations in the year the 
asset is derecognized.

g. Properti investasi g. Investment properties

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya 
perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi 
akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika 
ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. 
Jumlah tercatat termasuk bagian biaya 
penggantian dari properti investasi yang ada 
pada saat terjadinya biaya, jika kriteria 
pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya 
harian penggunaan properti investasi.

Investment properties are stated at cost 
including transaction cost less accumulated 
depreciation and impairment loss, if any, 
except for land which is not depreciated. 
Such cost includes the cost of replacing part 
of the investment properties, if the recognition 
criteria are met, and excludes the daily 
expenses on their usage.

Properti investasi merupakan tanah yang 
dimiliki untuk sewa operasi atau kenaikan nilai, 
dan tidak digunakan atau dijual dalam kegiatan 
operasi.

Investment property represents land held for 
operating lease or for capital appreciation, 
rather than for use or sale in the ordinary 
course of business.
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2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

g. Properti investasi (lanjutan) g. Investment properties (continued)

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 atau pelepasan properti 
investasi diakui dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain dalam tahun 
terjadinya penghentian atau pelepasan 
tersebut.

An investment property should be 
derecognized upon disposal or when the 
investment property is permanently with 
drawn from use and no future economic 
benefits are expected from its disposal. Gains 
or losses arising from the retirement or 
disposal of an investment property is credited 
or charged to operations in the year the asset 
is derecognized.

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 
untuk dijual.

Transfers to investment properties should be 
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 end of 
construction or development. Transfers from 
investment properties should be made when, 
and only when, there is a change in use, 
evidenced by the commencement of owner-
occupation or commencement of 
development with a view to sell.

Untuk transfer dari properti investasi ke properti 
yang digunakan sendiri, Perusahaan 
menggunakan metode biaya pada tanggal 
perubahan penggunaan. Jika properti yang 
digunakan sendiri oleh Perusahaan menjadi 
properti investasi, Perusahaan mencatat 
properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset 
tetap sampai dengan saat tanggal terakhir 
perubahan penggunaannya.

For a transfer from investment properties to 
owner-occupied property, the Company uses 
the cost method at the date of change in use. 
If an owner-occupied property becomes an 
investment property, the Company shall 
record the investment property in accordance 
with the fixed assets policies up to the date of 
change in use.

h. Provisi pelapisan jalan tol h. Provision for overlay

Dalam pengoperasian jalan tol, Perusahaan
mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas 
sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan 
Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu 
antara lain dengan melakukan pelapisan ulang 
jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini 
akan dicadangkan secara berkala berdasarkan 
estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. 
Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan 
nilai kini atas estimasi manajemen terhadap 
pengeluaran yang diperlukan untuk 
menyelesaikan liabilitas kini. 

In operating toll roads, the Company is 
obliged to maintain quality in accordance with 
the SPM (Minimum Service Standards) 
established by the Ministry of Public Works of 
the Republic of Indonesia, i.e., by perfoming 
overlay regularly. The cost of this overlay is 
periodically provided for based on estimated 
utilization of toll road by customers. The 
estimated net provision for overlay is 
discounted to its present value that reflects 
current provision.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

i. Penurunan nilai aset non-keuangan i. Impairment of non-financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, 
Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi 
suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika 
terdapat indikasi tersebut atau pada saat 
pengujian penurunan nilai aset diperlukan, 
maka Perusahaan membuat estimasi jumlah 
terpulihkan aset tersebut.

The Company assesses at each reporting 
period whether there is an indication that an 
asset may be impaired.  If any such indication 
exists, or when annual impairment testing for 
an asset is required, the Company makes an 
estimate of the asset’s recoverable amount.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun 
berjalan, kecuali untuk aset non-keuangan yang 
dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Impairment losses are recognized in the 
current year’s profit or loss, unless non-
financial assets are carried at revalued 
amounts.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika 
terdapat perubahan dalam taksiran yang 
digunakan untuk menentukan nilai aset non-
keuangan yang dapat dipulihkan. Rugi 
penuruanan nilai hanya akan dipulihkan sampai 
sebatas nilai tercatat aset non-keuangan tidak 
boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai 
tercatat yang seharusnya diakui, setelah 
dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak 
ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-
keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai 
diakui dalam laba rugi.

An impairment loss is reversed if there has 
been a change in the estimate used to 
determine the recoverable amount of a non-
financial asset.  An impairment loss is only 
reversed to the extent that the non-financial 
asset’s carrying amount does not exceed the 
recoveble amount, nor exceed the carrying 
amount that would have been determined, net 
of depreciation or amortization, if no 
impairment loss of non-financial assets has 
been recognized.  Reversal of an impairment 
loss is recognized in the profit or loss.

j. Imbalan kerja j. Employee benefits

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja 
yang tidak didanai sesuai dengan Undang-
undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 
25 Maret 2003 (Undang-undang
Ketenagakerjaan). Beban pensiun berdasarkan 
program dana pensiun manfaat pasti 
Perusahaan ditentukan melalui perhitungan 
aktuaria secara periodik dengan menggunakan 
metode projected-unit credit dan menerapkan 
asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang 
diharapkan atas aset program dan tingkat 
kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

The Company recognized unfunded 
employee benefits liability in accordance with 
Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 
2003 (the “Labor Law”). Pension costs under 
the Company’s defined benefit pension plans 
are determined by periodic actuarial 
calculation using the projected-unit-credit 
method and applying the assumptions on 
discount rate, return on plan assets and 
annual rate of increase in compensation.

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

All remeasurements, comprising of actuarial 
gains and losses, and the return of plan
assets (excluding net interest) are recognized 
immediately through other comprehensive 
income in order for the net pension asset or 
liability recognized in the statement of 
financial position to reflect the full value of the 
plan deficit and surplus. Remeasurements 
are not reclassified to profit or loss in 
subsequent periods.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

j. Imbalan kerja (lanjutan) j. Employee benefits (continued)

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

All past service costs are recognized at the 
earlier of when the amendment or curtailment 
occurs and when the related restructuring or 
termination costs are recognized. 

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

Net interest is calculated by applying the 
discount rate to the net defined benefit liability 
or asset. Service cost comprise current service 
costs and past service cost, gains and losses 
on curtailments and non-routine settlements, if 
any. Net interest expense or income, and
service costs are recognized in profit or loss.

k. Pengakuan pendapatan dan beban k. Revenues and expense recognition

Pendapatan tol Toll revenue

Pendapatan tol dari hasil pengoperasian jalan 
tol dicatat pada saat penjualan karcis tol 
dan/atau jasa telah diberikan.

Toll revenues from the operation of toll roads 
is recognized when toll tickets and/or services 
are rendered.

Pendapatan dan beban bunga Interest income and expense

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur 
pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan 
atau beban bunga dicatat dengan 
menggunakan metode suku bunga  efektif, yaitu 
suku bunga yang secara tepat mendiskontokan 
estimasi pembayaran atau penerimaan kas di 
masa datang selama perkiraan umur dari 
instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, 
digunakan periode yang lebih singkat, untuk 
nilai tercatat neto dari aset keuangan atau 
liabilitas keuangan.

For all financial instruments measured at 
amortized cost, income or interest expense is 
recorded using the effective interest rate
method, which is the rate that exactly 
discounts estimated cash payments or receipts 
in the future through the expected life of the 
financial instrument or, when appropriate, used 
shorter period, to the net carrying amount of 
the financial asset or financial liability.

Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa lahan 
dicatat dengan metode garis lurus selama masa 
sewa dan diakui dalam pendapatan sesuai 
dengan sifat operasinya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai
dengan masa manfaatnya (basis akrual).

Rental Revenue

Rental income arising from operating leases 
is accounted for on a straight-line basis over 
the lease terms and included in revenue due 
to its operating nature.

Expenses

Expenses are recognized when incurred 
(accrual basis).
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

l. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas 
yang terkait dengan Perusahaan:

l. Transactions with related parties

A related party is a person or entity that is 
related to the Company:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang 
mempunyai relasi dengan Perusahaan jika 
orang tersebut:
(i) memiliki pengendalian atau 

pengendalian bersama atas 
Perusahaan;

(ii) memiliki pengaruh signifikan atas 
Perusahaan; atau

(iii) personil manajemen kunci Perusahaan 
atau entitas induk Perusahaan.

b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan
jika memenuhi salah satu hal berikut:

a. A person or a close member of that 
person's family is related to the Company
if that person:
(i) has control or joint control over the 

Company;
(ii) has significant influence over the 

Company; or,
(iii) is a member of the key management 

personnel of the Company or of a 
parent of the Company.

b. An entity is related to the Company if any 
of the following conditions applies:

(i) entitas dan Perusahaan adalah anggota 
dari kelompok usaha yang sama 
(artinya entitas induk, entitas anak, dan 
entitas anak berikutnya saling berelasi 
dengan entitas lainnya).  

(i) the entity and the Company are 
members of the same group (which 
means that each parent, subsidiary 
and fellow subsidiary is related to the 
others). 

(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).

(ii) one entity is an associate or joint 
venture of the other entity (or an 
associate or joint venture of a 
member of a group of which the other 
entity is a member).

(iii) kedua entitas tersebut adalah ventura 
bersama dari pihak ketiga yang sama.

(iii) both entities are joint ventures of the 
same third party.

(iv) satu entitas adalah ventura bersama 
dari entitas ketiga dan entitas yang lain 
adalah entitas asosiasi dari entitas 
ketiga.

(iv) one entity is a joint venture of a third 
entity and the other entity is an 
associate of the third entity.

(v) entitas tersebut adalah suatu program 
imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja 
dari salah satu entitas pelapor atau 
entitas yang terkait dengan 
Perusahaan.

(v) the entity is a post-employment 
defined benefit plan for the benefit of 
employees of either the Company or 
an entity related to the Company.

(vi) entitas yang dikendalikan atau 
dikendalikan bersama oleh orang yang 
diidentifikasi dalam huruf a).

(vi) the entity is controlled or jointly 
controlled by a person identified in a).

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

(vii) a person identified in a) i) has 
significant influence over the entity or 
is a member of the key management 
personnel of the entity (or of a parent 
of the entity)

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

(viii) the entity, or any member of a group 
of which it is a part, provides key 
management personnel services to 
the Company or to the parent of the 
Company.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

l. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)

l. Transactions with related parties 
(continued)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan 
persyaratan yang disetujui oleh kedua belah 
pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin 
tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan 
dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak 
berelasi diungkapkan dalam catatan atas 
laporan keuangan.

The transactions are made based on terms 
agreed by the parties. Such terms may not be 
the same as those of the transactions between 
unrelated parties.

All significant transactions and balances with 
related parties are disclosed in the relevant 
Notes herein.

m. Perpajakan m. Taxation 

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan 
tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan 
laba rugi kecuali untuk transaksi yang 
berhubungan dengan transaksi diakui langsung 
ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai 
pendapatan komprehensif lainnya.

Income tax expense comprises current and 
deferred tax. Income tax expense is 
recognized in profit or loss except to the extent 
that it relates to items recognized directly in 
equity, in which case it is recognized in other 
comprehensive income.

Pajak Kini Current tax

Beban pajak kini dihitung dengan 
menggunakan tarif pajak yang berlaku pada 
tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan 
berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun 
berjalan. Manajemen secara periodik 
mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan 
dengan situasi di mana aturan pajak yang 
berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, 
manajemen menentukan provisi berdasarkan 
jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada 
otoritas pajak.

Current tax expense is calculated using tax 
rates that have been enacted or substantively 
enacted at end of the reporting period, and is 
provided based on the estimated taxable 
income for the year. Management periodically 
evaluates positions taken in tax returns with 
respect to situations in which applicable tax 
regulation is subject to interpretation. It 
establishes provision where appropriate on the 
basis of amounts expected to be paid to the 
tax authorities.

Bunga dan denda untuk kekurangan atau 
kelebihan pembayaran pajak penghasilan, jika 
ada, dicatat sebagai bagian dari “Manfaat 
(Beban) Pajak” dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain.

Interest and penalties for the underpayment or 
overpayment of income tax, if any, are to be 
presented as part of “Income Tax Benefit 
(Expense)” in the statement of profit or loss 
and other comprehensive income.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang 
ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak 
(“SKP”) diakui sebagai pendapatan atau beban 
dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain tahun berjalan, kecuali jika 
diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. 
Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang 
ditetapkan dengan SKP ditangguhkan 
pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria 
pengakuan aset.

The amounts of additional tax principal and 
penalty imposed through a tax assessment 
letter (“SKP”) are recognized as income or 
expense in the current year in the statement of 
profit or loss and other comprehensive income, 
unless further settlement is submitted. The 
amounts of tax principal and penalty imposed 
through an SKP are deferred as long as they 
meet the asset recognition criteria.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

m. Perpajakan (lanjutan) m. Taxation (continued)

Pajak pertambahan nilai (PPN) Value added tax (VAT)

Pendapatan, beban dan aset diakui setelah 
dikurangi dengan jumlah PPN, kecuali:
• Ketika PPN yang terjadi sehubungan 

dengan pembelian aset atau jasa tidak 
dapat diklaim kepada kantor pajak, dalam 
hal ini PPN diakui sebagai bagian dari 
biaya perolehan aset atau sebagai beban. 

• Piutang dan utang yang disajikan
termasuk PPN.

Revenues, expenses and assets are 
recognized net of the amount of VAT except:
• Where the VAT incurred on a purchase 

of assets or services is not recoverable 
from the Tax Offce, in which case 
the VAT is recognized as part of the cost 
of acquisition of the asset or as part of 
the expense item as applicable.

• Receivables and payables that are stated 
with the amount of VAT included.

Pajak tangguhan Deferred tax

Pajak tangguhan diukur dengan metode 
liabilitas atas beda waktu pada tanggal 
pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk 
aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk 
tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak 
tangguhan diakui untuk semua perbedaan 
temporer kena pajak dengan beberapa 
pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui 
untuk perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat 
kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena 
pajak pada masa mendatang akan memadai 
untuk mengkompensasi perbedaan temporer 
dan rugi fiskal.

Deferred tax is provided using the liability 
method on temporary differences at the 
reporting date between the tax bases of 
assets and liabilities and their carrying 
amounts for financial reporting purposes. 
Deferred tax liabilities are recognized for all 
taxable temporary differences with certain 
exceptions. Deferred tax assets are 
recognized for deductible temporary 
differences and tax losses carry-forward to 
the extent that it is probable that taxable 
income will be available in future years 
against which the deductible temporary 
differences and tax losses carry-forward can 
be utilized.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji 
ulang pada akhir periode pelaporan, dan 
mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan 
besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam 
jumlah yang memadai untuk mengkompensasi 
sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. 
Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai 
kembali pada setiap akhir periode pelaporan 
dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba 
kena pajak mendatang akan memungkinkan 
aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

The carrying amount of a deferred tax asset 
is reviewed at each reporting date and 
reduced to the extent that it is no longer 
probable that sufficient taxable income will be 
available to allow all or part of the benefit of 
that deferred tax asset to be utilized. 
Unrecognized deferred tax assets are 
reassessed at each reporting date and are 
recognized 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. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

m. Perpajakan (lanjutan) m. Taxation (continued)

Pajak tangguhan (lanjutan) Deferred tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung 
berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada 
periode saat aset direalisasikan atau liabilitas 
tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-
undang pajak yang berlaku atau berlaku secara 
substantif pada akhir periode laporan keuangan. 
Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan 
dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer 
selama tahun berjalan, termasuk pengaruh 
perubahan tarif pajak, dikreditkan atau 
dibebankan pada periode operasi berjalan, 
untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya 
telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke 
ekuitas.

Deferred tax assets and liabilities are 
measured at the tax rates that are expected 
to apply to the period when the asset is 
realized or the liability is settled, based on tax 
laws that have been enacted or substantively 
enacted at the end of reporting period. The 
related tax effects of the provisions for and/or 
reversals of all temporary differences during 
the year, including the effect of change in tax 
rates, are credited or charged to current 
period operations, except to the extent that 
they relate to items previously charged or 
credited to equity.

                Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan 
secara saling hapus saat hak yang dapat 
dipaksakan secara hukum ada untuk saling 
hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, 
atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak 
tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak 
yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk 
menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini 
dengan dasar neto.

               Deferred tax assets and liabilities are offset 
when a legally enforceable right exists to 
offset current tax assets against current tax 
liabilities, or the deferred tax assets and the 
deferred tax liabilities relate to the same 
taxable entity, or the Company intends to 
settle its current assets and liabilities on a net 
basis.

n. Provisi n. Provisions

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki 
kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun 
bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa 
masa lalu dimana ada kemungkinan besar 
bahwa untuk penyelesaian kewajiban tersebut 
diperlukan arus keluar sumber daya yang 
mengandung manfaat ekonomi dan jumlah 
kewajiban tersebut dapat diestimasi secara 
andal.

A provision is recognized when the Company 
has a present obligation (legal or 
constructive) where, as a result of a past 
event, it is probable that an outflow of 
resources embodying economic benefits will 
be required to settle the obligation and a 
reliable estimate can be made of the amount
of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan 
dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi 
terbaik saat ini. Jika arus keluar sumber daya 
untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan 
besar tidak terjadi, maka provisi tersebut 
dibatalkan.

All provisions are reviewed at each reporting 
year and adjusted to reflect the current best 
estimate. If it is no longer probable that an 
outflow of resources embodying economic 
benefits will be required to settle the 
obligations, the provisions are reversed.

o. Kontinjensi o. Contingencies

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika 
arus keluar sumber daya yang mengandung 
manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset 
kontinjensi tidak diakui dalam laporan 
keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat 
kemungkinan besar (probable) arus masuk 
manfaat ekonomi.

Unless the possibility of an outflow of 
resources embodying economic benefits is 
remote, contingent liabilities are disclosed. 
Contingent assets are not recognized in the 
financial statements but are disclosed when 
an inflow of economic benefits is probable.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 
PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued)

p. Penyesuaian Tahunan 2016 p. 2016 Annual Improvements

Perusahaan menerapkan penyesuaian-
penyesuaian tahun 2016, berlaku efektif 1 
Januari 2017 sebagai berikut:

The Company adopted the following 2016
annual improvements effective January 1, 
2017:

- ISAK No. 31 - “Interpretasi atas Ruang 
Lingkup PSAK 13: Properti Investasi”

- ISAK No. 31 - “Interpretation of the Scope 
of PSAK 13: Investment Property”

ISAK No. 31 memberikan interpretasi atas 
karakteristik bangunan yang digunakan 
sebagai bagian dari definisi properti 
investasi dalam PSAK No. 13: Properti 
Investasi. Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam definisi properti investasi 
mengacu pada struktur yang memiliki 
karakteristik fisik yang umumnya 
diasoasiasikan dengan suatu bangunan 
yang mengacu pada adanya dinding, lantai, 
dan atap yang melekat pada aset.

ISAK No. 31 provides the interpretation of 
the characteristic of a building which is 
used as a part of the definition of 
investment property in PSAK No. 13: 
Property Investment. Building as 
mentioned in the definition of property 
investment refers to the structure with 
physical characteristics commonly 
associated with a building, which usually 
refers to the existence of walls, floors, and 
roofs attached to the asset.

- PSAK 24 (Penyesuaian 2016) - "Imbalan 
Kerja”

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa 
pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi 
dinilai berdasarkan denominasi mata uang 
obligasi tersebut dan bukan berdasarkan 
negara di mana obligasi tersebut berada.

- PSAK 24 (2016 Improvement) -
“Employee Benefits”

The improvement clarifies that the high-
quality corporate bond market is valued 
based on the denomination of the bond’s 
currency and not based on the country 
where the bond existed.

- PSAK 60 (Penyesuaian 2016) – “Instrumen 
Keuangan – Pengungkapan”

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa 
entitas harus menilai sifat dari imbalan 
kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf 
PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan 
apakah entitas memiliki keterlibatan 
berkelanjutan dalam aset keuangan dan 
apakah persyaratan pengungkapan terkait 
keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian 
tahunan 2016 tidak memiliki dampak 
signifikan terhadap laporan keuangan.

- PSAK 60 (2016 Improvement) - “Financial 
Instruments - Disclosure”

The improvement clarifies that an entity 
should evaluate the nature of the service 
contract reward as mentioned in 
paragraph PP30 and 42C to determine 
whether the entity has continuing 
involvement with the financial asset and 
whether the required disclosure related to 
continuing involvement has been fulfilled.

The adoption of the 2016 annual 
improvements has no significant impact 
on the financial statements.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN 
ASUMSI

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND 
ASSUMPTIONS

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan 
mengharuskan manajemen untuk membuat 
pertimbangan, estimasi dan asumsi yang 
mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan 
pengungkapan yang terkait, pada akhir periode 
pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan 
estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian 
material terhadap nilai tercatat pada aset dan 
liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of the Company’s financial 
statements requires management to make 
judgments, estimates and assumptions that affect 
the reported amounts herein, and the related 
disclosures, at the end of the reporting period. 
However, uncertainty about these assumptions 
and estimates could result in outcomes that 
require a material adjustment to the carrying 
amount of the asset or liability affected in future 
periods.  
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3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN 
ASUMSI (lanjutan)

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND 
ASSUMPTIONS (continued)

Pertimbangan Judgments

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi 
Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan 
berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan 
terhadap jumlah yang diakui dalam laporan 
keuangan:

In the process of applying the Company’s 
accounting policies, management has made the 
following judgments, which have the most 
significant effect on the amounts recognized in the 
financial statements:

Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas
keuangan

Classification of financial assets and financial 
liabilities

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan 
liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan 
liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila 
definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) 
dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan 
liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan 
akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada 
Catatan 2.

The Company determines the classifications 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 Company’s accounting policies disclosed 
in Note 2.

Perjanjian konsesi jasa Service concession arrangement

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk 
membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari 
penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur 
bahwa operator tidak membukukan infrastruktur 
sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset 
keuangan dan/atau aset takberwujud.

ISAK 16 outlines an approach to account for 
service concession arrangement arising from 
entities providing public services. It provides that 
the operator should not account for the
infrastructure as fixed assets, but should 
recognize a financial asset and/or an intangible 
asset.

BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan 
kepada Perusahaan termasuk kewenangan dalam 
pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan 
pemeliharaan jalan tol (Catatan 2). Pada akhir masa 
konsesi jasa, Perusahaan harus menyerahkan jalan 
tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan 
beroperasional dan kondisi yang baik, termasuk 
setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, 
fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara 
langsung berkaitan dan berhubungan dengan 
pengoperasian fasilitas jalan tol.

The BPJT granted the Company the rights, 
obligations and privileges including the authority to 
finance, design, construct, operate and maintain 
the toll roads (Note 2). Upon expiry of the service 
concession period, the Company shall handover 
the toll roads to the BPJT without cost, fully 
operational and in good working condition, 
including any and all existing land, works, toll road 
facilities and equipment found therein directly 
related to, and in connection with, the operation of 
the toll road facilities.

Perusahaan berpendapat bahwa PPJT memenuhi 
kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana 
aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai 
dengan PSAK 19, “Aset Tak berwujud”.

The Company has made judgment that the PPJT 
qualifies under the intangible asset model, 
wherein the concession asset is recognized as an 
intangible asset in accordance with PSAK 19, 
“Intangible Assets”.
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3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN 
ASUMSI (lanjutan)

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND 
ASSUMPTIONS (continued)

Pertimbangan (lanjutan) Judgments (continued)

Estimasi dan asumsi Estimates and assumptions

Asumsi utama masa depan dan sumber utama 
estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan 
yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian 
yang material terhadap nilai tercatat aset dan 
liabilitas untuk periode/tahun berikutnya 
diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan 
asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia 
pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan 
situasi mengenai perkembangan masa depan 
mungkin berubah akibat perubahan pasar atau 
situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan 
tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada 
saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and 
other key sources of estimation uncertainty at the 
end of the reporting period that have a significant 
risk of causing a material adjustment to the 
carrying amounts of assets and liabilities within 
the next financial year are disclosed below. The 
Company based its assumptions and estimates on 
parameters available when the financial 
statements were prepared. Existing circumstances 
and assumptions about future developments may 
change due to market changes or circumstances 
arising beyond the control of the Company. Such 
changes are reflected in the assumptions when 
they occur.

Penentuan Mata Uang Fungsional Determination of functional currency

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata 
uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas 
beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang 
yang mempengaruhi pendapatan dan beban.
Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan,
mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

The functional currency of the Company is the 
currency of the primary economic environment in 
which the entity operates. It is the currency that 
mainly influences the revenue and expenses.
Based on the Company’s management 
assessment, the Company’s functional currency is 
in Rupiah.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Impairment of non-financial assets

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau 
Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai 
terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar 
dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. 
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan 
pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan 
yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal 
atas aset serupa atau harga pasar yang dapat 
diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang 
dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. 
Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus 
kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari 
anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan 
tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum 
dilakukan oleh Perusahaan atau investasi signifikan 
dimasa datang yang akan memutakhirkan kinerja 
aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling 
dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan 
dalam model arus kas yang didiskontokan, 
sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa 
datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan 
yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. 

An impairment exists when the carrying value of 
an asset or cash generating unit exceeds its 
recoverable amount, which is the higher of its fair 
value less costs to sell and its value in use. The 
fair value less costs to sell calculation is based on 
available data from binding sales transactions in 
an arm’s length transaction of similar assets or 
observable market prices less incremental costs 
for disposing of the asset. The value in use 
calculation is based on a discounted cash flow 
model. The cash flows are derived from the 
budget for the next five years and do not include 
restructuring activities that the Company is not yet 
committed to or significant future investments that 
will enhance the asset’s performance of the cash
generating unit being tested. The recoverable 
amount is most sensitive to the discount rate used 
for the discounted cash flow model as well as the 
expected future cash inflows and the growth rate 
used for extrapolation purposes.
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3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN 
ASUMSI (lanjutan)

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND 
ASSUMPTIONS (continued)

Estimasi dan asumsi (lanjutan) Estimates and assumptions (continued)

Provisi pelapisan jalan tol Provision for overlay

Provisi pelapisan ini akan dicadangkan secara 
berkala berdasarkan estimasi seiring dengan 
penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur 
dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap 
pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan 
liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

Provision for overlay will be recorded periodically 
based on the estimate utilization of toll road by 
customers. This provision is measured using the 
present value of management’s estimate of the 
expenditures required to settle present obligation 
at the reporting date.

Penyusutan aset tetap 

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan 
menggunakan metode garis lurus berdasarkan 
taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen 
mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 
antara 5 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur 
yang secara umum diharapkan dalam industri 
dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. 
Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan 
teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat 
ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya 
penyusutan masa depan mungkin direvisi. 
Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 
11.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a 
straight-line basis over their estimated useful 
lives. Management estimates the useful lives of 
these fixed assets to be within 5 to 20 years. 
These are common life expectancies applied in 
the industries where the Company conducts its 
business. Changes in the expected level of usage 
and technological development could impact the 
economic useful lives and the residual values of 
these assets, and therefore future depreciation 
charges could be revised. Further details are 
disclosed in Note 11.

Imbalan Pasca Kerja dan Pensiun Pension and employee benefits

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas 
imbalan kerja Perusahaan bergantung pada 
pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris 
independen dalam menghitung jumlah-jumlah 
tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, 
tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, 
tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat 
kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. 
Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang 
ditetapkan Perusahaan diakui segera dalam laporan 
laba rugi dan pada saat terjadi. 

The determination of the Company’s obligations 
and cost for pension and employee benefits 
liabilities is dependent on its selection of certain 
assumptions used by the independent actuaries in 
calculating such amounts. Those assumptions 
include among others, discount rates, future 
annual salary increase, annual employee turn-
over rate, disability rate, retirement age and 
mortality rate. Actual results that differ from the 
Company’s assumptions recognized immediately 
in the profit or loss as and when they occurred. 

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa 
asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, 
perbedaan signifikan pada hasil aktual atau 
perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan 
Perusahaan dapat mempengaruhi secara material 
liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja 
dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci 
diungkapkan dalam Catatan 20.

While the Company believes that its assumptions 
are reasonable and appropriate, significant 
differences in the Company’s actual experiences 
or significant changes in the Company’s 
assumptions may materially affect its estimated 
liabilities for pension and employee benefits and 
net employee benefits expense. Further details 
are disclosed in Note 20.
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3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN 
ASUMSI (lanjutan)

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND 
ASSUMPTIONS (continued)

Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal 
yang belum digunakan sepanjang besar 
kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak 
akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat 
digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen 
diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak 
tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat 
penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak 
serta strategi perencanaan pajak masa depan. 
Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 
29.

Deferred tax assets are recognized for all unused 
tax losses to the extent that it is probable that 
taxable profit will be available against which the 
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 future 
taxable profits together with future tax planning 
strategies. Further details are disclosed in Note 
29.

4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

2017 2016

Kas - rupiah 708.638.169 1.701.459.324 Cash on Hand - rupiah

Bank - rupiah Cash in Banks - rupiah
PT Bank Mega Tbk 7.708.070.411 4.053.800.028 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 7.459.291.146 3.757.412.717 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 990.606.992 436.691.902 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Bukopin Tbk 834.987.561 1.366.764.684 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk 253.884.799 101.634.727 (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 70.233.566 12.624.593 (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 43.467.447 48.277.162 PT Bank CIMB Niaga Tbk

Total Bank 17.360.541.922 9.777.205.813 Total Cash in Banks

Deposito Berjangka - rupiah Time Deposits - rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4.000.000.000 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Bukopin Tbk 2.335.000.000 2.335.000.000 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 116.087.917 116.087.917 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mega Tbk 53.200.625 53.200.625 PT Bank Mega Tbk

Total Deposito Berjangka 6.504.288.542 2.504.288.542 Total Time Deposits

Total 24.573.468.633 13.982.953.679 Total
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4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka 
adalah sebagai berikut:

The ranges of annual interest rates on time 
deposits were as follows:

2017 2016

Tingkat bunga tahunan Time deposits
deposito berjangka 3,10% - 7,00% 5,75% - 9,00% annual interest

5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES

Piutang usaha merupakan piutang atas pendapatan 
tol yang diperoleh selama akhir periode pelaporan di 
hari libur umum dimana pendapatan tersebut 
disetorkan ke rekening escrow PT Bank Mega Tbk di 
tahun berikutnya. Saldo piutang usaha pada 
31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing 
sebesar Rp 942.175.580 dan Rp 27.145.500.

Trade receivables represent receivables from toll 
revenues generated during the end of the 
reporting period which was a public holiday and 
would be deposited in the escrow account in PT 
Bank Mega Tbk in the subsequent year. As of 
December 31, 2017 and 2016 , the outstanding 
balance of trade receivables amounted to 
Rp 942,175,580 and Rp 27,145,500, respectively.

6. PIUTANG LAIN-LAIN 6. OTHER RECEIVABLES

2017 2016

Sewa 2.192.380.276 - Rental
Lain-lain 244.281.020 - Others
Karyawan 11.153.677 4.854.812 Employee

Total 2.447.814.973 4.854.812 Total

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 7. PREPAID EXPENSES

2017 2016

Asuransi 298.673.354 498.910.817 Insurance
Sewa deposit box 4.470.000 2.145.000 Deposit box rental

Total 303.143.354 501.055.817 Total

8. UANG MUKA 8. ADVANCE PAYMENTS

Akun ini merupakan uang muka untuk kegiatan 
operasional Perusahaan. Saldo pada 31 Desember 
2016 sebesar Rp 5.670.000.

This account represents advances for the 
Company’s operational activities. As of December 
31, 2016, the outstanding balance amounted to 
Rp 5,670,000.
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9. REKENING BANK YANG DIBATASI 
PENGGUNAANNYA

9. RESTRICTED CASH IN BANKS

2017 2016

Rekening escrow Escrow accounts
PT Bank Mega Tbk 7.755.705.265 6.240.520.157 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 4.767.614.076 3.938.983.016 PT Bank Central Asia Tbk

12.523.319.341 10.179.503.173

Rekening operasional Operational accounts
PT Bank Mega Tbk 1.000.000.000 1.000.000.000 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 1.000.000.000 1.000.000.000 PT Bank Central Asia Tbk

2.000.000.000 2.000.000.000

Total 14.523.319.341 12.179.503.173 Total

Rekening Escrow merupakan rekening giro di 
PT Bank Mega Tbk selaku agen pengumpul untuk 
mengelola rekening penampungan bersama. Agen
pengumpul akan memindahkan/mentransfer 50% 
dari seluruh dana di rekening penampungan 
bersama ke rekening penampungan PT Bank 
Central Asia Tbk dan 50% ke rekening PT Bank
Mega Tbk. Penggunaan dana dalam rekening 
penampungan bersama untuk pembayaran bunga 
dan angsuran pokok, sebagaimana disyaratkan 
dalam perjanjian utang dengan PT Bank Central 
Asia Tbk dan PT Bank Mega Tbk (Catatan 18).

Escrow accounts represent current account with 
PT Bank Mega Tbk as the collecting agent to 
manage joint escrow accounts. The collecting
agent will transfer 50% of fund of joint escrow 
accounts to PT Bank Central Asia Tbk and 50% to 
PT Bank Mega Tbk. The utilization of cash in the 
escrow account is for the payment of interest and 
principal amount as agreed in the loan agreement 
with PT Bank Central Asia Tbk and PT Bank 
Mega Tbk (Note 18).

Rekening operasional merupakan rekening giro 
untuk mengelola rekening penampungan bersama 
atas pendapatan jalan tol Perusahaan dengan 
minimum saldo kas dalam rekening sebesar 
Rp 1.000.000.000, sebagaimana disyaratkan dalam 
perjanjian utang dengan PT Bank Central Asia Tbk 
dan PT Bank Mega Tbk (Catatan 18). 

Operational account represent current account on 
the toll road revenue of the Company with 
minimum cash balance in the account amounted 
to Rp 1,000,000,000, as agreed in the loan 
agreement with PT Bank Central Asia Tbk and PT 
Bank Mega Tbk (Note 18).
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10. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL - NETO 10. TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS - NET

31 Desember 2017/December 31, 2017

Saldo Saldo
Awal/ Akhir/

Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Ending
Balance Additions Deductions Reclassifications Balance

Biaya perolehan Cost
Jalan dan jembatan 1.359.372.777.914 - - - 1.359.372.777.914 Road and bridges
Sarana pelengkap 

jalan tol 15.348.799.410 - - - 15.348.799.410 Toll facilities and equipment
Gerbang dan bangunan Toll gates and supporting

pelengkap jalan tol 17.597.248.399 2.011.799.430 - - 19.609.047.829 buildings        

Total 1.392.318.825.723 2.011.799.430 - - 1.394.330.625.153 Total

Akumulasi amortisasi Accumulated amortization
Jalan dan jembatan 366.102.061.854 41.449.699.893 - - 407.551.761.747 Road and bridges    
Sarana pelengkap

jalan tol 4.118.362.339 480.785.399 - - 4.599.147.738 Toll facilities and equipment    
Gerbang dan bangunan Toll gates and supporting    

pelengkap jalan tol 4.765.921.438 549.914.013 - - 5.315.835.451 buildings        

Total 374.986.345.631 42.480.399.305 - - 417.466.744.936 Total

Penurunan nilai 409.877.105 - - - 409.877.105 Impairment

Nilai Buku Neto 1.016.922.602.987 976.454.003.112 Net Book Value

31 Desember 2016/December 31, 2016

Saldo Saldo
Awal/ Akhir/

Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Ending
Balance Additions Deductions Reclassifications Balance

Biaya perolehan Cost
Jalan dan jembatan 1.359.372.777.914 - - - 1.359.372.777.914 Road and bridges
Sarana pelengkap 

jalan tol 15.348.799.410 - - - 15.348.799.410 Toll facilities and equipment
Gerbang dan bangunan Toll gates and supporting

pelengkap jalan tol 17.597.248.399 - - - 17.597.248.399 buildings        

Total 1.392.318.825.723 - - - 1.392.318.825.723 Total

Akumulasi amortisasi Accumulated amortization
Jalan dan jembatan 324.652.361.961 41.449.699.893 - - 366.102.061.854 Road and bridges    
Sarana pelengkap

jalan tol 3.637.576.940 480.785.399 - - 4.118.362.339 Toll facilities and equipment    
Gerbang dan bangunan Toll gates and supporting    

pelengkap jalan tol 4.216.007.425 549.914.013 - - 4.765.921.438 buildings        

Total 332.505.946.326 42.480.399.305 - - 374.986.345.631 Total

Penurunan nilai 409.877.105 - - - 409.877.105 Impairment

Nilai Buku Neto 1.059.403.002.292 1.016.922.602.987 Net Book Value

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat 
penurunan nilai atas Hak Pengusahaan Jalan Tol 
yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 31
Desember 2017 dan 2016.

Management believes that there is no impairment 
in value of Toll Road Concession Rights owned by 
the Company as of December 31, 2017 and 2016.
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10. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL – NETO
(lanjutan)

10. TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS – NET 
(continued)

Sarana dan prasarana Hak Pengusahaan Jalan Tol 
telah diasuransikan dari risiko bencana alam dan 
risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar 
Rp 1.105.000.000.000 untuk tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2017 dan tahun 2016.

Facilities and infrastructures of toll road 
concession rights have been insured for natural 
disasters and other risk by sum insured amounting 
to Rp 1,105,000,000,000 for the years ended 
December 31, 2017 and 2016.

Hak Pengusahaan Jalan Tol digunakan sebagai 
jaminan atas fasilitas pinjaman dari bank (Catatan 
18).

Toll road concession rights is used as collateral for
bank loans (Note 18).

Beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol 
untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 
2017 dan 2016 sebesar Rp 42.480.399.305
seluruhnya dibebankan sebagai beban langsung 
operaional jalan tol dalam laporan laba rugi (Catatan 
24).

Amortization of toll road concession rights 
expense for the years ended December 31, 2017 
and 2016 amounted to Rp 42,480,399,305, which 
was charged to toll road operational direct 
expenses in the statement of profit or loss (Note 
24).

11. ASET TETAP - NETO 11. FIXED ASSETS - NET

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: The details of fixed assets are as follows:

31 Desember 2017/December 31, 2017

Saldo Awal/ Saldo Akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending
Balance Additions Deductions Balance

Biaya perolehan: Cost:
Bangunan 8.948.831.694 - - 8.948.831.694 Building
Kendaraan 15.974.500 - - 15.974.500 Vehicles
Inventaris dan peralatan kantor 2.722.570.886 70.495.000 - 2.793.065.886 Office equipment

Total 11.687.377.080 70.495.000 - 11.757.872.080 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulation depreciation:
Bangunan 1.788.737.339 447.441.585 - 2.236.178.924 Building
Kendaraan 8.519.754 6.389.800 - 14.909.554 Vehicles
Inventaris dan peralatan kantor 2.101.211.194 263.554.049 - 2.364.765.243 Office equipment

Total 3.898.468.287 717.385.434 - 4.615.853.721 Total

Nilai Buku Neto 7.788.908.793 7.142.018.359 Net Book Value

31 Desember 2016/December 31, 2016

Saldo Awal/ Saldo Akhir/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending
Balance Additions Deductions Balance

Biaya perolehan: Cost:
Bangunan 8.948.831.694 - - 8.948.831.694 Building
Kendaraan 96.684.500 - 80.710.000 15.974.500 Vehicles
Inventaris dan peralatan kantor 2.616.710.902 105.859.984 - 2.722.570.886 Office equipment

Total 11.662.227.096 105.859.984 80.710.000 11.687.377.080 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulation depreciation:
Bangunan 1.341.295.755 447.441.584 - 1.788.737.339 Building
Kendaraan 86.034.854 3.194.900 80.710.000 8.519.754 Vehicles
Inventaris dan peralatan kantor 1.784.053.117 317.158.077 - 2.101.211.194 Office equipment

Total 3.211.383.726 767.794.561 80.710.000 3.898.468.287 Total

Nilai Buku Neto 8.450.843.370 7.788.908.793 Net Book Value
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11. ASET TETAP - NETO (lanjutan) 11. FIXED ASSETS - NET (continued)

Penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut: Depreciation of fixed assets is allocated as 
follows:

2017 2016

Beban pengumpulan tol Toll collecting expense
(Catatan 24) 95.423.293 92.662.369 (Note 24)

Beban pelayanan dan Service and maintenance
pemeliharaan jalan tol of toll road
(Catatan 24) 20.188.700 11.883.866 (Note 24)

Beban umum dan administrasi General and administrative
(Catatan 25) 601.773.441 663.248.326 (Note 25)

Total 717.385.434 767.794.561 Total

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat 
penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Perusahaan 
selama tahun berjalan, karena Manajemen 
berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak 
melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment
in the value of fixed assets owned by the 
Company during the year, because management 
believes that the carrying amounts of fixed assets 
do not exceed the estimated recoverable amount.

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko 
kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai 
pertanggungan sebesar Rp 16.100.000.000 di
mana manajemen berpendapat bahwa nilai 
pertanggungan tersebut cukup untuk menutup 
kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Fixed assets are covered by insurance against 
losses from fire and other risks, amounting to 
Rp 16,100,000,000 as of December 31, 2017 
which in management’s opinion, is adequate to 
cover any possible losses from such risks.

Rincian penjualan untuk aset tetap adalah sebagai 
berikut:

Details on the sale of fixed assets are as follows:

2017 2016

Biaya perolehan - 80.710.000 Cost
Akumulasi penyusutan - (80.710.000) Accumulated depreciation

Nilai buku neto - - Net book value
Harga jual - 85.000.000 Sale proceeds

Laba penjualan Gain on sale of
aset tetap - 85.000.000 fixed assets

12. PROPERTI INVESTASI 12. INVESTMENT PROPERTIES

2017 2016

Tanah di luar ruas jalan tol
untuk proyek jalan tol
Simpang Susun Waru - Land outside rights of way in
Bandara Juanda 33.743.629.124 33.743.629.124 the Waru - Juanda Airport

Tanah untuk tahap II dan III Land for stages II and III
proyek jalan tol Simpang Waru - Tanjung Perak
Susun Waru - Tanjung Perak 5.601.202.095 5.601.202.095 Interchange toll road project

Total 39.344.831.219 39.344.831.219 Total
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12. PROPERTI INVESTASI (lanjutan) 12. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Tanah yang telah dibebaskan, tetapi di luar ruas 
jalan tol proyek jalan tol Simpang Susun Waru -
Bandara Juanda dengan biaya perolehan sebesar 
Rp 33.743.629.124. Semua sertifikat tanah ini masih 
atas nama pemilik lama.

Land acquired located outside the right of way of 
the Waru - Juanda Airport Interchange Toll Road 
project has an acquisition cost of 
Rp 33,743,629,124. The certificates of land are 
still under the name of the former owner.

Beberapa bidang tanah dengan biaya perolehan 
sebesar Rp 5.601.202.095 direncanakan digunakan 
untuk pembangunan tahap II dan III proyek jalan tol 
Simpang Susun Waru - Tanjung Perak di Surabaya. 
Mengingat rencana pembangunan tahap II dan III 
jalan tol tersebut telah dibatalkan, tanah tersebut 
dicatat sebagai properti investasi.

Several parcels of land with acquisition cost of                 
Rp 5,601,202,095 were intended for the 
construction of stages II and III of the Waru -
Tanjung Perak Interchange toll road project in 
Surabaya. Since the proposed construction of 
stages II and III of the toll road was cancelled, 
those parcels of land were recorded as 
investment properties.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat 
penurunan nilai properti investasi yang dimiliki 
Perusahaan selama tahun berjalan, karena 
Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat 
properti investasi tidak melebihi estimasi nilai yang 
dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment 
in the value of investment properties owned by the 
Company during the year, because management 
believes that the carrying amounts of investment 
properties do not exceed the estimated 
recoverable amount.

13. ASET LAIN-LAIN 13. OTHER ASSETS

Aset lain-lain terdiri dari uang jaminan kepada PT Sri 
Ratu Graha Sejahtera atas pembelian bahan bakar 
minyak. Saldo pada 31 Desember 2017 dan 2016
masing-masing sebesar Rp 5.000.000.

This account represents cash collateral for 
purchase of fixed assets in the form of office 
equipment. As of December 31, 2017 and 2016 ,
the outstanding balance amounted to
Rp  5,000,000.

14. UTANG USAHA 14. ACCOUNTS PAYABLE

2017 2016

Pihak ketiga Third parties
Utang usaha 10.093.818.709 1.174.452.905 Trade payable
Utang retensi - 218.020.301 Retention payable
Utang kontraktor - 370.877.590 Contractor payable

10.093.818.709 1.763.350.796

Pihak berelasi (Catatan 30) Related parties (Note 30)
PT Citra Persada Infrastruktur 3.603.059.792 757.123.277 PT Citra Persada Infrastruktur
PT Citra Marga Nusaphala PT Citra Marga Nusaphala

Persada (Persero) Tbk 204.425.000 - Persada (Persero) Tbk 

3.807.484.792 757.123.277

Total 13.901.303.501 2.520.474.073 Total
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15. BEBAN AKRUAL 15. ACCRUED EXPENSES

2017 2016

Beban Hak Pengusahaan Cost for Toll Road
Jalan Tol 28.607.485.786 28.607.485.786 Concessions Rights

Bunga pinjaman 3.219.916.678 3.264.953.482 Interest on loans
Lain-lain 170.702.699 155.382.699 Others

Total 31.998.105.163 32.027.821.967 Total

16. SEWA DITERIMA DIMUKA 16. RENTAL RECEIVED IN ADVANCE

Pendapatan sewa diterima dimuka merupakan 
penerimaan uang sewa dari PT Pertamina (Persero) 
dan PT Surya Sudeco atas sewa pemanfaatan 
lahan ruang milik Jalan Tol Simpang Susun Waru -
Bandara Juanda. Saldo pada 31 Desember 2017
dan 2016 masing-masing sebesar Rp 43.333.348 
dan Rp 1.242.743.898.

Rental income received in advance represented 
rental fee from PT Pertamina (Persero) and PT 
Surya Sudeco for the lease of space owned by 
the Waru - Juanda Airport Interchange Toll Road. 
As of December 31, 2017 and 2016, the 
outstanding balance amounted to Rp 43,333,348
and Rp 1,242,743,898, respectively.

17. PROVISI PELAPISAN ULANG JALAN TOL 17. PROVISION FOR TOLL ROAD OVERLAY

2017 2016

Saldo awal 61.077.172.878 55.339.606.377 Beginning balance
Penambahan 8.197.661.856 8.989.800.125 Addition
Realisasi (8.235.000.000) (3.252.233.624) Realization
Pembalik (45.881.815.734) - Reversal

Saldo akhir 15.158.019.000 61.077.172.878 Ending balance

Provisi pelapisan ulang jalan tol merupakan estimasi 
liabilitas pelapisan ulang jalan tol secara berkala 
seiring dengan penggunaan jalan tol oleh 
pelanggan. Provisi ini diukur dengan menggunakan
nilai kini atas estimasi manajemen terhadap 
pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan 
kewajiban pelapisan ulang.

Provision for toll road overlay is a periodic 
estimated liability for overlay related with the use 
of toll roads. Provision is measured by the present 
value of management’s estimates of expenditure 
required to accomplish the overlay liabilities.

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG 18. LONG-TERM BANK LOANS
2017 2016

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Kredit Investasi 1 163.885.694.966 180.180.499.796 Investment Loan 1
Kredit Investasi 2 175.279.233.011 175.279.233.011 Investment Loan 2
Premi utang restrukturisasi Unamortized premium on

yang belum diamortisasi (69.540.953.485) (85.889.929.815) restructured debt

Neto 269.623.974.492 269.569.802.992 Net

PT Bank Mega Tbk PT Bank MegaTbk
Term loan I 160.442.833.578 176.669.432.344 Term Loan I
Term loan II 176.055.036.258 176.055.036.258 Term Loan II
Premi utang restrukturisasi Unamortized premium on

yang belum diamortisasi (68.304.851.508) (84.120.193.832) restructured debt

Neto 268.193.018.328 268.604.274.770 Net

Total liabilitas jangka panjang 537.816.992.820 538.174.077.762 Total long-term debts
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18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Total liabilitas jangka panjang 537.816.992.820 538.174.077.762 Total long-term debts

Dikurangi bagian jangka pendek: Less current maturities:
PT Bank Central Asia Tbk 13.082.672.485 9.157.870.739 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mega Tbk 12.961.278.426 9.072.894.898 PT Bank Mega Tbk

26.043.950.911 18.230.765.637

Bagian jangka panjang - neto Long-term loan - net
atas bagian jangka pendek 511.773.041.909 519.943.312.125 of current maturities

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 22 Juni 2007, Perusahaan 
memperoleh beberapa fasilitas kredit dari BCA,
dengan rincian sebagai berikut:

On June 22, 2007, Company obtained several 
credit facilities from BCA, with details as follows:

a. Kredit investasi 1 dengan pagu pinjaman 
sebesar Rp 400.000.000.000 dan telah direvisi 
pada tanggal 22 Februari 2008 menjadi sebesar 
Rp 455.000.000.000 yang digunakan untuk 
membiayai proyek pembangunan jalan tol dan 
pembiayaan kembali pinjaman kredit investasi 
yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. 

a. Investment credit 1 with a maximum credit 
amounting to Rp 400,000,000,000 which was 
revised on February 22, 2008 to become             
Rp 455,000,000,000 to finance the toll road 
construction project and refinance the 
investment credit loan from PT Bank  Negara 
Indonesia (Persero) Tbk.

b. Kredit investasi 2 dengan pagu pinjaman 
sebesar Rp 40.000.000.000 dan telah direvisi 
pada tanggal 22 Februari 2008 menjadi sebesar 
Rp 45.000.000.000 yang digunakan untuk 
membayar bunga kredit investasi selama masa 
konstruksi proyek pembangunan jalan tol (IDC).

b. Investment credit 2 with a maximum credit 
amounting to Rp 40,000,000,000 which was 
revised on February 22, 2008 to become Rp 
45,000,000,000 to finance the IDC of toll road 
construction project.

Pinjaman ini terutang dalam angsuran triwulan  
setelah masa tenggang (grace period) 2 tahun 
dengan angsuran terakhir yang jatuh tempo 
pada tanggal 22 Juni 2017. Pinjaman ini 
dikenakan bunga sebesar 11,25% per tahun.  

This loan is payable in quarterly installments 
after 2 years’ grace period with the last 
installment due on June 22, 2017. The loan 
bears interest at 11.25% per annum.

Pada tanggal 4 Agustus 2009, Perusahaan dan 
BCA menandatangani perjanjian restrukturisasi 
utang BCA, dengan rincian perubahan setelah 
restrukturisasi adalah sebagai berikut:

On August 4, 2009, Company and BCA 
signed a loan restructuring loan BCA, with 
details of  changes after restructuring  as 
follows: 

1. Kredit investasi 1:
a. Pagu pinjaman menjadi sebesar                       

Rp 261.653.449.690.
b. Fasilitas ini terutang dalam angsuran 

semester (6 bulan) setelah masa 
tenggang 2 tahun dengan angsuran 
terakhir yang akan jatuh tempo pada 
tanggal 25 Januari 2021.

c. Pinjaman ini dikenakan bunga 
sebesar:
- 6% per tahun untuk tahun ke 1-2; 
- 7% per tahun untuk tahun ke 3-4; 
- 8% per tahun untuk tahun ke 5-6

dan
- 9% per tahun untuk tahun ke 7-12.     

1. Investment credit 1:
a. Maximum credit to become                            

Rp 261,653,449,690.
b. This facility is payable in semester 

installments (6 months) after 2 
years’ grace period with the last 
installment due on January 25, 
2021.

c. The loan bears interest at:
- 6% per annum for year 1-2;
- 7% per annum for year 3-4;
- 8% per annum for year 5-6 and
- 9% per annum for year 7-12.
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18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan) PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

2. Kredit investasi 2:
a. Setelah restrukturisasi fasilitas kredit 

investasi 2 menjadi obligasi konversi  
dengan nilai pokok sebesar                       
Rp 175.279.233.011 dan telah direvisi 
kembali pada tanggal 30 Juli 2010 
menjadi fasilitas kredit investasi 2.

b. Fasilitas pinjaman ini berlaku selama 
empat tahun sampai dengan tanggal 
27 Juli 2014. 

2. Investment credit 2:
a. After restructuring, the investment 

credit 2 has changed to Convertible 
Bond with carrying amount of 
Rp 175,279,233,011 which was 
revised on July 30, 2010 to become 
investment credit 2 facility.

b. This loan facility was valid for four 
years until July 27, 2014. 

3. Tunggakan bunga dihitung kembali dengan 
menggunakan tingkat bunga 6% per tahun.

3. Interest in arrears calculated by using an 
interest rate of 6% per annum.

4. Dana yang ada di escrow account akan 
mengurangi kewajiban Perusahaan.

4. Fund in the escrow account will be used 
to reduce the Company’s liability.

5. Entitas Induk Perusahaan akan membayar 
up-front payment sebesar
Rp 50.000.000.000 untuk BCA saat 
penandatanganan restrukturisasi.

5. Parent entity of Company made an up-
front payment amounting to total
Rp 50,000,000,000 to BCA at the time of 
signing of the restructuring agreement.

Pembatasan Covenants

Berdasarkan perjanjian, persyaratan tertentu tidak 
memperbolehkan untuk, antara lain, melakukan 
pembayaran tantiem, bonus, dividen, utang 
pemegang saham atau pembayaran lainnya kepada 
pihak manapun kecuali pembayaran remunerasi, 
memperoleh pinjaman baru dari pihak lain kecuali 
pinjaman dari Perusahaan, mengeluarkan saham
baru, waran, opsi saham, atau obligasi konversi dan 
melakukan IPO (Initial Public Offering), 
menggunakan dana di rekening penampungan 
untuk kegiatan operasional dan biaya yang timbul 
dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU), menjual, mengalihkan serta 
menjaminkan sebagian atau semua aset, 
konsolidasi atau penggabungan usaha dengan 
perusahaan lain, mengubah status hukum 
Perusahaan, mengubah susunan pemegang saham 
Perusahaan dan  membagikan dividen dan 
melakukan perubahan PPJT tanpa persetujuan 
tertulis dari BCA.

Based on the agreement, the restrictive covenants 
prohibit, among others, payment of tantiem, 
bonus, dividend, payable to shareholders, or other 
payments to other parties except payments for 
remuneration, acquire a new loan except from the 
Company; issue a new shares, warrants, stock 
options, or convertible bonds, and IPO (Initialublic 
Offering), use funds in joint escrow account for 
operations and expenses related to Postponement 
of Debt Payment Obligation (PKPU) process, 
consolidation or merger with other entity, change 
in the legal status of Company, change in the 
composition of Company’s shareholders and 
declaration of dividend and revise PPJT, without 
the written approval from BCA.

Selain itu, Perusahaan harus menyetorkan semua 
pendapatan jalan tol ke dalam rekening 
penampungan bersama dan Perusahaan wajib 
menjaga minimum kas dalam rekening operasional 
BCA sebesar Rp 1.000.000.000 (Catatan 9).

In addition, BCA require Company to put all toll 
receipts in the joint escrow account and Company
is required to maintain a minimum balance of 
Rp 1,000,000,000 in its BCA’s operational account 
(Note 9).

Selanjutnya, berdasarkan surat permohonan 
Perusahaan kepada BCA tanggal 12 Januari 2015 
dan akta notaris Putut Mahendra, S.H. No. 5 tanggal 
30 Januari 2015, BCA menyetujui perpanjangan 
jangka waktu atas pinjaman fasilitas kredit investasi 
2 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.   

Subsequently, based on Company’s request letter 
to BCA dated January 12, 2015 and notary deed 
No. 5 dated January 30, 2015 of Putut Mahendra, 
S.H., BCA agreed to extend the term of 
investment credit 2 facillity to become January 25, 
2021.
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18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan) PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

Pembatasan (lanjutan) Covenants (continued)

PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) PT Bank Mega Tbk (Bank Mega)

Pada tanggal 21 Juni 2007, Perusahaan
memperoleh beberapa fasilitas kredit dari Bank 
Mega, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pinjaman berjangka (term loan I), dengan pagu 
pinjaman sebesar Rp 400.000.000.000 dan 
telah diubah pada tanggal 22 Februari 2008 
menjadi sebesar Rp 455.000.000.000 yang 
digunakan untuk membiayai proyek 
pembangunan jalan tol dan pembiayaan 
kembali pinjaman kredit investasi yang 
diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk.

On June 21, 2007, Company obtained several 
credit facilities from Bank Mega, with details as 
follows:

a. Term Loan I  with a maximum credit 
amounting to Rp 400,000,000,000 which was 
revised on February 22, 2008 to become       
Rp 455,000,000,000 to finance the toll road 
construction project and refinance the 
investment credit loan from PT Bank  Negara 
Indonesia (Persero) Tbk.

b. Interest During Construction (IDC), dengan 
pagu pinjaman sebesar Rp 40.000.000.000 dan 
telah diubah pada tanggal 22 Februari 2008 
menjadi sebesar Rp 45.000.000.000 yang 
digunakan untuk membayar bunga kredit 
investasi selama masa konstruksi proyek 
pembangunan jalan tol (IDC).

Pinjaman ini dibayar dalam angsuran triwulan  
setelah masa tenggang (grace period) 2 tahun 
dengan angsuran terakhir yang akan jatuh 
tempo pada tanggal 20 Juni 2017. Pinjaman ini 
dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun.  

b. Interest During Construction (IDC) with            
a maximum credit amounting to
Rp 40,000,000,000 which was revised on 
February 22, 2008 to become
Rp 45,000,000,000 to finance the IDC of toll 
road construction project.

This loan is payable in quarterly installments 
after 2 years’ grace period with the last 
installment due in June 20, 2017. The loan 
bears interest at 12.25% per annum.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan hak 
pengusahaan jalan tol ruas Simpang Susun 
Waru -Bandara Juanda yang didanai, seluruh 
tagihan pendapatan jalan tol, pendapatan ganti
rugi dari Pemerintah dan rekening 
penampungan dan operasional untuk tujuan 
penerimaan dari pendapatan jalan tol (Catatan 
10).

The above loans are collateralized by toll 
road concession rights of Simpang Susun 
Waru -Juanda Airport, all toll road revenues, 
compensation received from the Government 
and assignment of an escrow and operational 
account agreement for the purpose of 
receiving the toll revenues (Note  10).

Pada tanggal 4 Agustus 2009, Perusahaan dan
Bank Mega menandatangani perjanjian 
restrukturisasi utang Bank Mega, dengan 
rincian perubahan setelah restrukturisasi adalah 
sebagai berikut:

On August 4, 2009, Company and Bank 
Mega signed a loan restructuring loan Bank 
Mega, with details changes after restructuring  
are as follows: 
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18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) (lanjutan) PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) (continued)

1. Fasilitas pinjaman berjangka (term loan I):
a. Pagu pinjaman menjadi sebesar                        

Rp 259.225.568.510.
b. Fasilitas ini terutang dalam angsuran 

semester (6 bulan) setelah masa 
tenggang 2 tahun dengan angsuran 
terakhir yang akan jatuh tempo pada 
tanggal 25 Januari 2021.

c. Pinjaman ini dikenakan bunga 
sebesar:
- 6% per tahun untuk tahun ke 1-2; 
- 7% per tahun untuk tahun ke 3-4; 
- 8% per tahun untuk tahun ke 5-6

dan
- 9% per tahun untuk tahun ke 7-12.   

1. Term loan facility I:
a. Maximum credit to become                             

Rp 259,225,568,510.
b. This facility is payable in semi 

installments (6 months) after 2 
years’ grace period with the last 
installment due on January 25, 
2021.

c. The loan bears interest at:
- 6% per annum for year 1-2;
- 7% per annum for year 3-4;
- 8% per annum for year 5-6 and
- 9% per annum for year 7-12.

2. Fasilitas Interest During Construction (IDC):
a. Setelah restrukturisasi fasilitas IDC 

menjadi obligasi konversi  dengan nilai 
pokok sebesar  Rp 175.055.036.258 
dan telah direvisi kembali pada tanggal 
30 Juli 2010 menjadi fasilitas pinjaman 
berjangka II (term loan II).

b. Fasilitas pinjaman ini berlaku selama 
empat tahun sampai dengan tanggal 
27 Juli 2014.

2. Interest During Construction (IDC) 
facility:
a. After restructuring the IDC facility

has changed to Convertible Bond 
with carrying amount of 
Rp 176,055,036,258 which was 
revised on July 30, 2010 to become 
term loan II facility.

b. This loan facility was valid for four 
years until July 27, 2014.     

3. Tunggakan bunga dihitung kembali dengan 
menggunakan tingkat bunga 6% per tahun.

4. Dana yang ada di escrow account akan 
mengurangi kewajiban Perusahaan.

5. Entitas Induk Perusahaan akan membayar up-
front payment sebesar Rp 50.000.000.000 
untuk Bank Mega saat penandatanganan 
restrukturisasi.

3. Interest in arrears calculated by using an 
interest rate of 6% per annum.

4. Fund in the escrow account will be used 
to reduce the Company’s liability.

5. Parent entity of Company) made an up-      
front payment amounting to total                   
Rp 50,000,000,000 to Bank Mega at the 
time of signing of the restructuring 
agreement.

Berdasarkan surat permohonan Perusahaan kepada 
Bank Mega tanggal 29 Desember 2014 dan akta 
notaris Indah Fatmawati, S.H. No. 71 tanggal 
29 Desember 2014, Bank Mega menyetujui 
perpanjangan jangka waktu pinjaman fasilitas 
pinjaman berjangka I dan II menjadi sampai dengan 
tanggal 4 Agustus 2021.   

Based on Company’s request letter to Bank Mega 
dated December 29, 2014 and notary deed No. 71 
dated December 29, 2014 of Indah Fatmawati, 
S.H., Bank Mega agreed to extend the term of 
loan I and II facility up to August 4, 2021.
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18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) (lanjutan) PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) (continued)

Pembatasan Covenants

Berdasarkan perjanjian, persyaratan tertentu tidak 
memperbolehkan untuk, antara lain, melakukan 
pembayaran tantiem, bonus, dividen, utang 
pemegang saham atau pembayaran lainnya kepada 
pihak manapun kecuali pembayaran remunerasi, 
memperoleh pinjaman baru dari pihak lain kecuali 
pinjaman dari Perusahaan, mengeluarkan saham 
baru, waran, opsi saham, atau obligasi konversi dan 
melakukan IPO (initial public offering), 
menggunakan dana di rekening penampungan 
untuk kegiatan operasional dan biaya yang timbul 
dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU), menjual, mengalihkan serta 
menjaminkan sebagian atau semua aset, 
konsolidasi atau penggabungan usaha dengan 
perusahaan lain, mengubah status hukum 
Perusahaan, mengubah susunan pemegang saham 
Perusahaan dan  membagikan dividen dan 
melakukan perubahan PPJT tanpa persetujuan 
tertulis dari Bank Mega.

Based on the agreement, the restrictive covenants 
prohibit, among others, payment of tantiem, 
bonus, dividend, payable to shareholders, or other 
payments to other parties except payments for 
remuneration, acquire a new loan except from the 
Company; issue a new shares, warrants, stock 
options, or convertible bonds, and IPO (initial 
public offering), use funds in joint escrow account 
for operations and expenses related to 
Postponement of Debt Payment Obligation 
(PKPU) process, consolidation or merger with 
other entity, change in the legal status of 
Company, change in the composition of the 
Company’s shareholders and declaration of 
dividend as well as PPJT amendment, without the 
written consent from Bank Mega.

Selain itu, Bank Mega mensyaratkan Perusahaan
harus menyetorkan semua pendapatan jalan tol ke 
dalam rekening penampungan bersama dan 
Perusahaan wajib menjaga minimum kas dalam 
rekening operasional Bank Mega sebesar
Rp 1.000.000.000 (Catatan 9). 

In addition, Bank Mega require Company to put all 
toll receipts in the joint escrow account and 
Company is required to maintain a minimum 
balance of Rp 1,000,000,000 in its Bank Mega’s 
operational account (Note 9).

19. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA 19. OTHER PAYABLE - THIRD PARTY

2017 2016

Saldo awal tahun 9.092.966.737 8.468.774.205 Beginning balance
Penambahan kapitalisasi Capitalization of interest

bunga ke pokok utang 646.631.368 621.455.674 into loan principal
Amortisasi penyesuaian Amortization of present

nilai wajar 756.005.653 2.736.858 value adjustment

Saldo akhir tahun 10.495.603.758 9.092.966.737 Ending balance

Perusahaan memperoleh pinjaman dari Dragon 
Equity Group Limited (DEGL) pada tanggal 
16 Januari 2009 yang digunakan untuk pembayaran 
utang bunga kepada Bank Mega.

The Company obtained a loan from Dragon Equity 
Group Limited (DEGL) on January 16, 2009 which 
was used for the payment of interest to Bank 
Mega.

Pinjaman ini dilakukan tanpa jaminan dan dikenakan 
bunga 4% per tahun yang setiap enam bulan 
dikapitalisasi ke dalam utang pokok. Pinjaman 
tersebut akan jatuh tempo 12 bulan setelah 
dilunasinya utang kepada Bank Mega dan BCA, dan 
dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan secara 
tertulis dari para pihak. Jika Perusahaan tidak 
melakukan pembayaran pinjaman akan dikenakan 
denda sebesar 1% per bulan.

This loan has no collateral and bears interest at 
4% per annum, which is capitalized into the 
principal on a semi-annual basis. This loan will 
mature 12 months after the settlement of loan to 
Bank Mega and BCA, and can be extended based 
on the written agreement from both parties. If the 
Company fails to pay the loan, it will be penalized 
1% per month.
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19. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA
(lanjutan)

19. OTHER PAYABLE - THIRD PARTY
(continued)

Saat ini, DEGL sudah berhenti beroperasi sehingga 
manajemen Perusahaan sedang menentukan pihak 
atau pihak terafiliasi dari DEGL yang berhak 
menerima pelunasan hutang tersebut.

Currently, DEGL had stopped operating and the 
Company’s management is determining the party 
or parties affiliated to DEGL who is entitled to 
receive repayment of the debt.

Nilai wajar atas utang eks Dragon Equity Group 
Limited jangka panjang diukur dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif, dan 
tingkat diskonto yang digunakan mengacu kepada 
suku bunga pinjaman pasar saat itu bagi pinjaman 
yang serupa.

Fair value of Long-term loan of ex Dragon Equity 
Group Limited is measured using effective interest 
rate, and the discount rates used are the current 
market lending rates for similar types of lending.

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA 20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen 
atas beban imbalan kerja bersih yang diakui dalam 
laporan laba rugi dan jumlah yang disajikan dalam 
laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan 
kerja berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan 
oleh aktuaris independen Dayamandari 
Dharmakonsilindo dan PT  Bumi  Dharma  Aktuaria
berdasarkan laporannya masing-masing pada 
tanggal 12 Maret 2018 untuk 2017 dan 23 Januari 
2017 untuk tahun 2016.

The following tables summarize the components 
of employee benefits expense recognized in the 
statement of profit of loss and other 
comprehensive income the amounts recognized in 
the statement of financial position as employee 
benefits liability as determined by an independent 
actuary Dayamandari Dharmakonsilindo and PT  
Bumi  Dharma  Aktuaria, based on its reports 
dated March 12, 2018 for 2017 and January 23,
2017 for 2016.

Asumsi aktuarial utama yang digunakan aktuaris 
independen yang memenuhi syarat, adalah sebagai 
berikut:

The principal actuarial assumptions used by  the 
independent qualified actuaries, are as follows:

2017 2016

Tingkat diskonto 7,00% 8,25% Discount rate
Tingkat kenaikan gaji 6,00% 10,00% Salary increment rate
Tingkat kematian tahunan TMI - 2011 Annual mortality rate
Tingkat cacat 10% dari TMI 2011 Disability rate
Tingkat pengunduran diri 5% pada usia 25 dan menurun secara Turnover rate

linear menjadi 0% pada usia 45 tahun/
5% up to age 25 and declining linearly

up to 0% up to 45 and there after
Metode Perhitungan Aktuaria Projected Unit Credit Actuarial Valuation Method
Usia Pensiun Normal 55 tahun/years Normal Retirement Age

(i) Imbalan pensiun (i) Pension benefits

Beban imbalan pasca-kerja yang diakui di 
laporan laba rugi adalah:

The amounts recognized in profit or loss in 
respect of post-employment benefits are as 
follows:

2017 2016

Biaya jasa kini 641.769.000 550.466.832 Current service cost
Beban bunga 382.846.000 361.893.025 Interest cost

Total beban imbalan kerja 1.024.615.000 912.359.857 Total employee benefits expense 
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20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) 20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Jumlah yang diakui pada laporan posisi 
keuangan ditentukan sebagai berikut:

The amounts recognized in the statement of 
financial position are determined as follows:

2017 2016

Nilai Kini Kewajiban Present Value of
imbalan pasti 5.367.463.000 4.709.624.610 benefits obligation

Mutasi liabilitas imbalan pasti selama tahun 
berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefits 
liability over the year are as follows:

2017 2016

Saldo awal tahun 4.709.624.610 4.021.033.608 Balance at beginning of year
Biaya jasa kini 641.769.000 550.466.832 Current service cost
Biaya bunga 382.846.000 361.893.025 Interest cost
Pembayaran selama

tahun berjalan - (268.390.204) Benefits paid
Penyesuaian kewajiban Adjustment due to

atas transfer karyawan 104.390 - transferred employees
Imbalan kerja yang Remeasurement recognized in

diakui pada penghasilan other comprehensive income:
komprehensif lain:
Deviasi antara asumsi Experience adjustment

dan aktual 335.375.000    (226.362.252) on obligations
Dampak perubahan asumsi Effect of changes in demographic

demografi 509.814.000 - assumptions
Dampak perubahan asumsi Effect of changes in financial

Ekonomis (1.212.070.000) 270.983.601 assumptions

Saldo pada akhir tahun 5.367.463.000 4.709.624.610 Balance at end of year

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang 
signifikan pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai 
berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant 
assumptions as of December 31, 2017 is as 
follows:

1% Kenaikan/ 1% Penurunan/
Increase Decrease

Dampak pada Impact on the net defined
biaya jasa kini benefits obligations 
Tingkat diskonto (436.487.000) 493.687.000 Discount rate
Tingkat kenaikan gaji 529.014.000 (471.488.000) Salary increase rate

Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan 
kerja karyawan telah cukup sesuai dengan yang 
disyaratkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan.

Management believes that the employee benefits 
liability is sufficient in accordance with the
requirements of the Labor Law.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam 
menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari 
periode sebelumnya.

The methods and types of assumptions used in 
preparing the sensitivity analysis did not change 
compared to the previous period.
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20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) 20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal
31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

The maturity of defined benefits obligations as of 
December 31, 2017 is as follows:

Dalam waktu 12 bulan berikutnya Within the next 12 months (the next annual
    (periode laporan periode berikutnya) 120.443.000 reporting period)
Antara 1 dan 2 tahun 41.270.000 Between 1 and 2 years
Antara 2 dan 5 tahun 1.138.954.000 Between 2 and 5 years
Di atas 5 tahun                 21.427.252.000         Beyond 5 years

Durasi rata-rata kewajiban manfaat pasti di akhir 
periode laporan adalah 11,78 tahun.

The average duration of the defined benefit 
plan obligations at the end of reporting period 
is 11.78 years.

21. MODAL SAHAM   21. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 
Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The composition of the shareholders as of     
December 31, 2017 and 2016 are as follows:

31 Desember 2017 /December 31, 2017 

Persentase
Total kepemilikan/

saham/ Percentage of Nilai/
Pemegang Saham Total shares ownership Amount Shareholders

PT Citra Marga Nusaphala PT Citra Marga Nusaphala
Persada Tbk 610.000.000 96,83% 610.000.000.000 Persada Tbk

PT Jasa Marga (Persero) Tbk 20.000.000 3,17% 20.000.000.000 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Total 630.000.000 100,00% 630.000.000.000 Total

31 Desember 2016/December 31, 2016

Persentase
Total kepemilikan/

saham/ Percentage of Nilai/
Pemegang Saham Total shares ownership Amount Shareholders

PT Citra Marga Nusaphala PT Citra Marga Nusaphala
Persada Tbk 360.000.000 94,74% 360.000.000.000 Persada Tbk

PT Jasa Marga (Persero) Tbk 20.000.000 5,26% 20.000.000.000 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Total 380.000.000 100,00% 380.000.000.000 Total

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada 
tanggal 29 Desember 2017 dan diaktakan dengan 
Akta Notaris Glenna Martin, SH dan Edwar, SH No. 
25 tanggal 25 Januari 2018, para pemegang saham 
Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar 
menjadi sebesar Rp 750.000.000.000 serta
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh 
menjadi sebesar Rp 630.000.000.000 yang terdiri 
dari 630.000.000 saham dengan nilai nominal 
Rp 1.000 per saham.

Based on the General Meeting of Shareholders
held on December 29, 2017 and which was 
notarized by Notarial Deed No. 25 of Glenna 
Martin, SH and Edwar, SH dated January 25, 
2018, the shareholders of the Company approved 
the increase in the Company’s authorized share 
capital to Rp 750,000,000,000 and increase in 
issued and fully paid share capital to
Rp 630,000,000,000 which consists of 
630,000,000 shares with par value of Rp 1,000 
per share

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam surat keputusan No. AHU-0001744.AH.01.02. 
Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018.

The amendment was approved by the Ministry of 
Law and Human Rights of the Republic of 
Indonesia in its decision letter No. AHU-
0001744.AH.01.02. Year 2017 dated January 25, 
2018.
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Pada tahun 2010 Perusahaan memperoleh fasilitas 
pinjaman dengan bunga 0,5% per tahun dari 
PT CMNP (Catatan 30). Perbedaan antara nilai 
tercatat atas pinjaman dan nilai kini estimasi arus 
kas masa datang didiskonto menggunakan tingkat 
suku bunga efektif awal dicatat sebagai transaksi 
ekuitas. Tambahan modal disetor pada tahun 2017
dan tahun 2016 sebesar Rp 138.924.584.133.

In 2010, the Company obtained 0.5% per annum 
interest bearing loan facility from PT  CMNP (Note 
30). The difference between the carrying amount 
of the loan and the present value of its estimated 
future discounted cash flows at the original 
effective interest rate was recorded as an equity 
transaction. Additional paid-in capital in 2017 and 
2016 is Rp 138,924,584,133.

23. PENDAPATAN 23. REVENUES

2017 2016

Pendapatan tol (Catatan 31b) 139.814.590.853 125.335.139.400 Toll road revenues (Note 31b)
Pendapatan sewa lahan dan Land rental and income from

iklan (Catatan 31c dan 31d) 3.391.790.826 2.744.251.988 advertising (Notes 31c and 31d)

Total 143.206.381.679 128.079.391.388 Total

24. BEBAN LANGSUNG OPERASIONAL JALAN TOL 24. TOLL ROAD OPERATIONAL DIRECT 
EXPENSES

2017 2016

Pengumpulan tol Toll collecting
Amortisasi aset hak Amortization of toll road

pengusahaan jalan tol            concession rights
(Catatan 10) 42.480.399.305 42.480.399.305 assets (Note 10)

Jasa professional 5.686.512.536 5.088.141.971 Professional fees
Gaji dan kesejahteraan karyawan 3.593.110.024 3.517.731.463 Salaries and payroll
Listrik, telepon dan air 2.230.684.758 2.032.387.435 Electricity, telephone and water
Asuransi jalan tol 477.361.381 699.020.839 Toll road insurance
Sewa 290.400.000 348.480.000 Rent
Penyusutan aset tetap Depreciation offixed

(Catatan 11) 95.423.293 92.662.369 assets (Note 11)
Lain-lain 222.963.930 117.552.265 Others

Sub-total 55.076.855.227 54.376.375.647 Sub-total

Pelayanan dan pemeliharaan Service and maintenance
Perbaikan dan pemeliharaan 11.146.752.081 11.481.949.010 Repairs and maintenance
Jasa professional 3.812.944.918 3.298.769.214 Professional fees
Gaji dan kesejahteraan karyawan 1.272.897.158 1.798.008.020 Salaries and payroll
Sewa 1.194.267.992 1.140.404.559 Rent
Bahan bakar dan pelumas 384.517.171 463.405.680 Fuels and lubricants
Penyusutan aset tetap Depreciation of fixed

(Catatan 11) 20.188.700 11.883.866 assets (Note 11)
Lain-lain 44.144.155 62.684.886 Others

Sub-total 17.875.712.175 18.257.105.235 Sub-total

Total 72.952.567.402 72.633.480.882 Total

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR 22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
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25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Rincian beban umum dan administrasi adalah 
sebagai berikut:   

The details of general and administrative 
expenses are as follows:

2017 2016

Gaji dan kesejahteraan karyawan 6.330.647.320 5.389.553.387 Salaries and payroll
Konsultan 2.408.094.674 1.964.053.106 Consultant fee
Pajak bumi dan bangunan 1.590.267.540 1.412.973.606 Tax on land and building
Beban imbalan kerja Employee benefits expense

(Catatan 20) 1.024.615.000 912.359.857 assets (Note 20)
Penyusutan aset tetap Depreciation of fixed

(Catatan 11) 601.773.441 663.248.326 assets (Note 11)
Sewa 501.070.423 436.688.096 Rent
Rapat dan keperluan kantor 394.163.297 899.925.434 Meeting and household
Listrik, telepon dan air 338.181.032 315.753.371 Electricity, telephone and water
Perbaikan dan pemeliharaan 183.475.373 60.202.328 Repairs and maintenance
Perjalanan dinas 139.548.533 116.469.240 Business travel
Telekomunikasi 98.965.787 112.409.777 Telecommunication
Peresmian dan kunjungan kerja 75.750.800 68.201.110 Ceremonies and visits
Representasi dan sumbangan 67.027.100 46.645.000 Representation and donation
Bahan bakar dan pelumas 35.781.367 36.805.707 Fuels and lubricants
Lain-lain 263.269.445 206.408.312 Others

Total 14.052.631.132 12.641.696.657 Total

26. PENDAPATAN BUNGA 26. INTEREST INCOME

2017 2016

Jasa giro 122.131.675 48.051.439 Current account
Deposito berjangka 149.000.993 128.938.937 Time deposits

Total 271.132.668 176.990.376 Total
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27. BEBAN BUNGA, DISKONTO DAN AMORTISASI 
DISKONTO ATAS UTANG LAIN-LAIN DAN 
UTANG BANK - NETO

27. INTEREST  EXPENSE, DISCOUNT AND 
DISCOUNT AMORTIZATION OF OTHER 
PAYABLE AND BANK LOAN - NET

2017 2016

Beban bunga pinjaman: Interest expense:
PT Bank Central Asia Tbk 30.037.972.563 31.203.009.348 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mega Tbk 29.786.617.474 30.939.945.590 PT Bank Mega Tbk
PT Citra Marga Nusaphala PT Citra Marga Nusaphala

Persada Tbk 2.312.394.853 5.391.893.256 Persada Tbk
Dragon Equity Dragon Equity

Group Limited 658.536.471 632.897.265 Group Limited

62.795.521.361 68.167.745.459

Diskonto dan amortisasi Discount and 
diskonto atas utang lain-lain amortization of other
dan utang bank - neto : payable and bank loan - net:
PT Citra Marga Nusaphala PT Citra Marga Nusaphala

Persada Tbk 19.084.997.089 16.794.278.916 Persada Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 16.348.976.330 18.807.571.039 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mega Tbk 15.815.342.324 18.600.807.621 PT Bank Mega Tbk
Dragon Equity Dragon Equity

Group Limited 756.005.653 2.736.858 Group Limited

52.005.321.396 54.205.394.434

Total 114.800.842.757 122.373.139.893 Total

28. LAIN-LAIN - NETO 28. OTHERS - NET

2017 2016

Kompensasi ganti rugi 81.405.750 26.750.000 Compensation income
Lain-lain 45.467.865.394 26.100.000 Others

Total 45.549.271.144 52.850.000 Total
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29. PERPAJAKAN 29. TAXATION

a. Utang pajak a. Taxes payable

Utang pajak terdiri dari: Taxes payable consist of:

2017 2016

Pajak penghasilan: Income tax:
Pasal 21 68.958.085 19.967.217 Article 21
Pasal 23 dan 26 17.901.335 15.799.419 Article 23 and 26
Pasal 4 (2) 1.200.000 - Article 4 (2)

Total 88.059.420 35.766.636 Total

b. Manfaat (beban) pajak penghasilan b. Income tax benefit (expense)

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak 
penghasilan terhadap taksiran rugi fiskal :

Reconciliation between loss before income 
tax to estimated fiscal loss :

2017 2016

Rugi sebelum pajak
penghasilan (12.779.255.800) (79.254.085.669) Loss before income tax

Beda temporer: Temporary differences:
Beban imbalan Employee

pascakerja 1.024.719.390 643.969.653 benefits expense
Penyusutan Depreciation of

aset tetap (1.218.560)      (40.114.354) fixed assets
Amortisasi nilai wajar utang 52.005.321.396 54.205.394.434 Loan fair value amortization
Beban pelapisan ulang

jalan tol (45.919.153.878) 5.737.566.501 Overlay expenses

7.109.668.348 60.546.816.234

Beda tetap: Permanent differences:
Kesejahteraan karyawan 885.182.386 928.365.954 Payroll
Promosi 87.753.300 487.385.994 Promotion
Jamuan dan representasi 67.027.100 28.550.000 Entertainment and representation
Beban pajak - 274.425.199 Tax expenses
Denda pajak - 3.844.794 Tax penalty
Lain-lain 25.374.250 29.953.250 Others
Pendapatan yang telah Income already subjected

dikenakan pajak final to final tax
Pendapatan bunga (271.132.668) (176.990.376) Finance income
Pendapatan sewa (3.391.790.826) (2.744.251.988) Rent income

(2.597.586.458)       (1.168.717.173)

Taksiran rugi fiskal (8.267.173.910) (19.875.986.608) Estimated fiscal loss
Rugi fiskal yang tidak Fiscal loss

dapat dikompensasi 8.267.173.910 19.875.986.608 cannot be compensated

Rugi fiskal yang dapat Fiscal losses
dikompensasi - - carry foward
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29. PERPAJAKAN (lanjutan) 29. TAXATION(continued)

b. Manfaat (beban) pajak penghasilan (lanjutan) b. Income tax benefit (expense) (continued)

Tidak terdapat taksiran pajak penghasilan 
badan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017 karena 
Perusahaan masih mengalami rugi fiskal 
kumulatif.

There is no provision for corporate income 
tax for the years ended December 31, 2017
since the Company still incurred cumulative 
tax losses.

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan 
dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku 
dan manfaat pajak penghasilan menurut 
laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax benefit
using the applicable tax rate and income tax 
benefit as shown in the statement of profit or 
loss other comprehensive income, is as 
follows:

2017 2016

Rugi sebelum manfaat
penghasilan (12.779.255.800) (79.254.085.669) Loss before income tax

Manfaat pajak penghasilan
sesuai dengan tarif pajak Income tax benefit based on
yang berlaku 3.194.813.950 19.813.521.417 applicable tax rate

Beban yang tidak dapat
dikurangkan: Non-deductible expenses:
Kesejahteraan karyawan (221.295.597)      (232.091.489) Payroll
Promosi (21.938.325)      (121.846.499) Promotion
Beban pajak - (68.606.300) Tax expenses
Jamuan dan representasi (16.756.775) (7.137.500) Entertainment and representation
Denda pajak - (961.199) Tax penalty
Lain-lain (6.343.562) (7.488.313) Others
Pendapatan yang telah Income already subjected

dikenakan pajak final to final tax
Pendapatan bunga 67.783.167        44.247.594 Finance income
Pendapatan sewa 847.947.707 686.062.997 Rent income

Pajak tangguhan yang Deferred tax cannot
tidak dapat dimanfaatkan 9.156.815.144 (6.564.380.687) be utlized

9.806.211.759 (6.272.201.396)

Manfaat pajak penghasilan 13.001.025.709 13.541.320.021 Income tax benefit
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29. PERPAJAKAN (lanjutan) 29. TAXATION (continued)

c. Pajak tangguhan - neto c. Deferred tax - net

Liabilitas pajak tangguhan neto Perusahaan
pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
adalah sebagai berikut:

The Company's net deferred tax liabilities as 
of December 31, 2017 and 2016 are as 
follows:

31 Desember 2017/December 31, 2017

Dikreditkan
(dibebankan)

Dikreditkan ke penghasilan
(dibebankan) komprehensif lain/

ke laporan Credited
laba rugi/ (charged)
Credited to other

1 Januari 2017/ (charged) to comprehensive 31 Desember 2017/
January 1, 2017 profit or loss income December 31, 2017

Aset pajak tangguhan Deferred tax assets
Provisi pelapisan ulang Provision for toll road

jalan tol 15.269.293.220 (11.479.788.469) - 3.789.504.751 overlay
Rugi fiskal 4.968.996.652 (2.902.203.174) - 2.066.793.478 Fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja 1.177.406.153 256.179.847 (91.720.250) 1.341.865.750 Employee benefits liability
Penurunan nilai HPJT 102.469.277 - - 102.469.277 Impairment of HPJT
Valuasi penyisihan atas Valuation allowance for

aset pajak tangguhan (21.518.165.302) 14.125.811.796 91.720.250 (7.300.633.256) deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities
Penyusutan aset tetap (23.404.784) (304.640) - (23.709.424) Depreciation of fixed assets
Amortisasi nilai Loan fair value

wajar utang (70.120.311.644) 13.001.330.349 - (57.118.981.295) amortization

(70.143.716.428) 13.001.025.709 - (57.142.690.719)
 

31 Desember 2016/December 31, 2016

Dikreditkan
(dibebankan)

Dikreditkan ke penghasilan
(dibebankan) komprehensif lain/

ke laporan Credited
laba rugi/ (charged)
Credited to other

1 Januari 2016/ (charged) to comprehensive 31 Desember 2016/
January 1, 2016 profit or loss income December 31, 2016

Aset pajak tangguhan Deferred tax assets
Provisi pelapisan ulang Provision for toll road

jalan tol 13.834.901.595 1.434.391.625 - 15.269.293.220 overlay
Rugi fiskal 7.994.817.641 (3.025.820.989) - 4.968.996.652 Fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja 1.005.258.403 160.992.413 11.155.337 1.177.406.153 Employee benefits liability
Penurunan nilai HPJT 102.469.277 - - 102.469.277 Impairment of HPJT
Valuasi penyisihan atas Valuation allowance for

aset pajak tangguhan (22.937.446.916) 1.430.436.951 (11.155.337) (21.518.165.302) deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities
Penyusutan aset tetap (13.376.196) (10.028.588) - (23.404.784) Depreciation of fixed assets
Amortisasi nilai Loan fair value

wajar utang (83.671.660.253) 13.551.348.609 - (70.120.311.644) amortization

(83.685.036.449) 13.541.320.021 - (70.143.716.428)
 

30. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG 
BERELASI

30. BALANCES AND NATURE OF RELATED 
PARTIES TRANSACTIONS

Perusahaan melakukan beberapa transaksi dengan
pihak berelasi. Sifat keterkaitan dengan pihak
berelasi pada umumnya karena merupakan entitas
sepengendali atau perusahaan asosiasi.

The Company has various transactions with its 
related parties. The nature of the relationship with 
the related parties is generally under common 
control or associated entities.
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30. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG 
BERELASI (lanjutan)

30. BALANCES AND NATURE OF RELATED 
PARTIES TRANSACTIONS (continued)

a. PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 
(CMNP)

a. PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 
(CMNP)

Berdasarkan perjanjian utang piutang No. 
67A/SPJK-HK-00/I/2010 tanggal 4 Januari 2010
antara Perusahaan dengan PT Citra Marga 
Nusaphala Persada Tbk (CMNP), CMNP 
menyatakan setuju memberikan pinjaman 
kepada Perusahaan dengan suku bunga 
pinjaman sebesar 0,5% per tahun dengan saldo 
pinjaman pada tanggal 31 Desember  2017 dan 
2016 adalah masing-masing sebesar 
Rp 130.273.854.315 dan Rp 358.876.462.373.
Akun ini disajikan sebagai bagian dari utang 
lain-lain pada laporan posisi keuangan.

Under the debts agreement No. debts 
67A/SPJK-HK-00/I/ 2010 dated January 4, 
2010 between the Company and PT Citra 
Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), 
CMNP agreed to lend to the Company with
interest rate of loan of 0.5% per annum with 
outstanding balances as of December 31, 
2017 and 2016 amounted to 
Rp 130,273,854,315 and Rp 
358,876,462,373, respectively. This is 
presented as part of other payables in the 
statement of financial position.

Saldo utang pada CMNP pada tanggal 
31 Desember 2017 sebesar Rp 204.425.000,
disajikan sebagai bagian dari utang usaha dan
disajikan dalam laporan posisi keuangan
(Catatan 14).

The accounts payable to CMNP as of 
December 31, 2017 amounted to 
Rp 204,425,000, presented as part of 
accounts payable in the statement of financial 
position (Note 14).

b. PT Citra Persada Infrastruktur b. PT Citra Persada Infrastruktur

Pada tanggal 30 Agustus 2013, Perusahaan
menandatangani perjanjian sewa dengan        
PT Citra Persada Infrastruktur untuk sistem
peralatan pengumpulan tol manual dan
otomatis pada jalan tol Simpang Susun - Waru
Bandara Juanda dengan perjanjian
No.19.A/DU-SPJK-HK.04/VII/2013. Dalam
perjanjian, kedua belah pihak sepakat harga
sewa sistem peralatan pengumpulan tol adalah
sebesar Rp 109.767.858 per bulan untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 1
September 2013 sampai dengan tanggal 31
Agustus 2018.

On August 30, 2013, the Company entered 
into a lease agreement with PT Citra Persada 
Infrastruktur on manual and automatic toll 
road collection equipment of the Waru -
Juanda Airport interchange Toll Road as
authorized in agreement No.19.A/DU-SPJK-
HK.04/VII/ 2013. In the agreement, both sides 
agreed on rental price of the toll road 
collection equipment amounting to Rp 
109,767,858 per month for a period of 5 (five) 
years, starting from September 1, 2013 until 
August 31, 2018.

Beban sewa yang terkait dihitung sejak saat
beroperasinya peralatan tersebut sebesar        
Rp 1.317.214.308 untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
sebagai bagian dari "Beban Jasa Tol -
Perbaikan dan pemeliharaan" dalam laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
(Catatan 24).

The related rental expenses was calculated 
since the equipment was operated amounted 
Rp 1,317,214,308 for the year ended 
December 31, 2017 and 2016, , which are 
presented as part of "Toll road service  
expense - Repair and maintenance" in the 
statement of profit or loss and other 
comprehensive income (Note 24).
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30. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG 
BERELASI (lanjutan)

30. BALANCES AND NATURE OF RELATED 
PARTIES TRANSACTIONS (continued)

b. PT Citra Persada Infrastruktur (lanjutan) b. PT Citra Persada Infrastruktur (continued)

Saldo utang pada tanggal 31 Desember 2017
dan 2016 masing-masing sebesar
Rp 3.603.059.792 dan Rp 757.123.277,
disajikan sebagai bagian dari utang usaha dan
disajikan dalam laporan posisi keuangan
(Catatan 14).

The payable as of December 31, 2017 and 
2016 amounted to Rp 3,603,059,792 and
Rp 757,123,277, respectively, presented as 
part of accounts payable in the statement of 
financial position (Note 14).

c. Kompensasi manajemen kunci c. Remuneration of key management

2017 2016

Kompensasi  manajemen
kunci 2.231.897.900 1.420.625.000 Remuneration of key management

Persentase terhadap total Income tax
beban gaji pada beban expenses in general and
administrasi dan umum 18,81% 26,36% administrative expense

Sifat hubungan dan rincian transaksi Perusahaan 
dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of the relationship and the details of 
the Company’s related party transactions are as 
follows:

No
Pihak-Pihak Berelasi/

Related Parties
Sifat Relasi/
Relationship

Sifat Saldo Akun/Transaksi/
Nature of Account Balances/Transactions

a. PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Entitas induk/Parent entity Utang pemegang saham/Due to shareholders
b. PT Citra Persada Infrastruktur Entitas 

sepengendali/Entity under 
common control

Utang usaha/Accounts payable

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 31. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Perjanjian penting, ikatan dan kontinjensi yang 
berhubungan dengan Perusahaan adalah sebagai 
berikut:

Agreements, commitments and contingencies 
related to the Company are as follows:

a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol a. Toll Road Concession Rights

Pada tanggal 12 Pebruari 2007, Perusahaan 
bersama dengan Departemen Pekerjaan Umum 
Republik Indonesia telah menandatangani 
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Simpang 
Susun Waru - Bandara Juanda No. 
03/PPJT/II/Mn/2007 dengan ruas jalan 
sepanjang 12,8 km. Dalam perjanjian tersebut, 
Pemerintah menunjuk dan memberikan hak 
konsesi Pengusahaan Jalan Tol kepada 
Perusahaan, dan Perusahaan bertanggung 
jawab untuk melaksanakan berbagai aspek dari 
manajemen jalan tol yang meliputi pendanaan, 
perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian 
dan pemeliharaan. Masa konsesi ditetapkan 
selama 35 tahun terhitung mulai tanggal 21 Mei 
2005 sampai dengan tanggal 21 Mei 2040. 
Setelah berakhirnya masa konsesi, Perusahaan 
harus mengembalikan dan menyerahkan jalan 
tol kepada Pemerintah.

On February 12, 2007, the Company and the 
Department of Public Works of the         
Republic of Indonesia entered into a toll road 
concession agreement No. 
03/PPJT/II/Mn/2007 for the Waru - Juanda 
Airport Interchange Toll Road project with 
length of 12.8 km. The agreement stated that 
the Government appointed and granted 
concession right of toll road to the Company 
and the Company has the responsibility for 
various aspects of the management of the toll 
road which includes funding, technical 
planning, construction, operation and 
maintenance. Term of concession rights is for 
35 years starting from May 21, 2005 until May 
21, 2040. At the end of the concession 
period, the Company is obliged to surrender 
the toll road to the Government.
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31. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Tarif Tol b. Toll Rates

Pada tanggal 13 Juni 2014, tarif tol pada ruas 
jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara 
Juanda, Surabaya mengalami perubahan, 
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Pekerjaan Umum No. 
286/KPTS/M/2014, dengan rincian sebagai 
berikut:

On June 13, 2014, the toll rates on the toll 
roads in Simpang Susun Waru- Juanda 
Airport, Surabaya were changed, as 
stipulated in the Decree No. 
286/KPTS/M/2014 of the Ministry of Public 
Works, with details as follows:

Golongan/ Tarif Baru/ Tarif Lama/
Class New Rate Previous Rate

Sedan, jip, pickup, bus kecil, City car, jeep, pick up, minibus,
truk kecil, bus I 7.000 6.000 minitruck, bus

Truk dengan 2 gardan II 10.000 9.000 Truck double different gears
Truk dengan 3 gardan III 13.500 12.500 Truck three different gears
Truk dengan 4 gardan IV 17.000 15.000 Truck four different gears
Truk dengan 5 gardan V 20.500 18.000 Truck five different gears

Pada tanggal 09 Juli 2016, tarif tol pada ruas 
jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara 
Juanda, Surabaya mengalami perubahan lagi,
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat No. 474/KPTS/M/2016, dengan rincian 
sebagai berikut:

On July 9, 2016, the toll rates on the toll 
roads in Simpang Susun Waru - Juanda 
Airport, Surabaya were changed again,             
as stipulated in the Decree No. 
474/KPTS/M/2016 of the Ministry of Public 
Works, with details as follows:

Golongan/ Tarif Baru/ Tarif Lama/
Class New Rate Previous Rate

Sedan, jip, pick up, bus kecil, City car, jeep, pick up, minibus,
truk kecil, bus I 7.500 7.000 minitruck, bus

Truk dengan 2 gardan II 11.000 10.000 Truck double different gears
Truk dengan 3 gardan III 15.000 13.500 Truck three different gears
Truk dengan 4 gardan IV 18.500 17.000 Truck four different gears
Truk dengan 5 gardan V 22.500 20.500 Truck five different gears

c. Perjanjian dengan PT Surya Sudeco c. Agreement with PT Surya Sudeco

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT 
Surya Sudeco “Tunas Rental” sebagai pihak 
yang berhak dalam penyewaan ruang kantor 
dan lahan pada Graha CMS dengan perjanjian 
sewa menyewa selama 2 (dua) tahun terhitung 
sejak tanggal 1 September 2016 dan berakhir 
pada tanggal 31 Agustus 2018.

Pada tanggal 1 September 2016, Perusahaan 
menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruang Kantor dan Lahan Graha pada Jalan Tol 
Simpang Susun Waru-Bandara Juanda 
No.030/DU-SPJK-HK.04/VII/2016, menyatakan 
bahwa obyek sewa menyewa adalah sebuah 
ruangan di kantor PT Citra Margatama 
Surabaya (“Graha CMS”) yang terletak di Jalan 
Wisata Menanggal Nomor 21 Surabaya, 
dengan luas 7,2 m x 7,2 m (Lobby Barat), dan 
lahan parkir didepan Lobby Barat Graha CMS 
dengan luas ± 400m2 yang akan diperuntukkan 
bagi kantor operasional dan pooling kendaraan 
atau carpooling dengan total harga sewa 
sebesar Rp 158.888.888 melalui metode 
transfer.

The Company entered into an agreement with 
PT Surya Sudeco "Tunas Rental" as a party 
entitled to lease office space and land at 
Graha CMS with a lease agreement for 2 
(two) years commencing September 1, 2016 
and ending on August 31, 2018.

On September 1, 2016, the Company entered 
into a Rental Agreement for Renting Office 
Space & Graha Land on Toll Road Simpang 
Susun Waru-Juanda Airport No.030/DU-
SPJK-HK.04/VIII/2016, stating that the lease 
object is a room in the office of PT Citra 
Margatama Surabaya ("Graha CMS") located 
on Jalan Wisata Menanggal Number 21 
Surabaya, with an area of 7.2 m x 7.2 m 
(West Lobby), and parking area in front of 
West Lobby Graha CMS with area of ± 
400m2 which will be for operational office and 
vehicle pooling or carpooling with total rental 
price of Rp 158,888,888 through transfer 
method.
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31. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d. Perjanjian dengan PT Pertamina (Persero) d. Agreement with PT Pertamina (Persero)

Komitmen Sewa Operasi - Perusahaan 
Sebagai Lessor

Operating lease commitments - The 
Company as lessor

Perusahaan telah mengadakan perjanjian sewa 
properti komersial dalam portofolio properti 
investasi. Perusahaan telah menentukan, 
berdasarkan evaluasi dari persyarat dan kondisi 
perjanjian,bahwa Perusahaan mempertahankan 
semua risiko dan manfaat signifikan dari 
kepemilikan properti ini dan mengakui kontrak 
tersebit sebagai sewa operasi.

The Company has entered into commercial 
property leases on its investment property 
portfolio. The Company has determined, 
based on an evaluation of the terms and 
conditions of the arrangements, that it retains 
all the significant risks and rewards of 
ownership of these properties and accounts 
for the contracts as operating leases.

Pada tanggal 1 Juni 2012, Perusahaan 
menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan 
untuk pipanisasi avtur di Ruang Milik Jalan Tol 
(Tol Rumija) Simpang Susun Waru - Bandara 
Juanda dengan PT Pertamina (Persero). Dalam 
perjanjian tersebut, Perusahaan memberikan
hak pemanfaatan lahan untuk pipanisasi avtur 
di Ruang Milik Jalan Tol (Tol Rumija) Simpang 
Susun Waru - Bandara Juanda kepada 
PT Pertamina (Persero) untuk jangka waktu 20 
tahun dengan sistem pembayaran setiap 5 
tahun sekali. Jangka waktu perjanjian mulai
tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 
31 Mei 2032.

As of June 1, 2012, the Company signed the 
agreement of land use for pipeline in the 
areas of aviation fuel Toll Road Interchange 
Waru - Juanda with PT Pertamina (Persero). 
In this agreement, the Company will give 
rights to PT Pertamina (Persero) to use the 
land along Simpang Susun Waru - Juanda 
Airport toll road for 20 years with the payment 
of the lease fee once every 5 years. The 
agreement period started on June 1, 2012 
and will end on May 31, 2032.

Nilai kompensasi 5 tahun pertama sebesar 
Rp 15.125.507.352 belum termasuk PPn.
Pembayaran minimum sewa operasi di masa 
depan yang tidak dapat dibatalkan secara 
agregat untuk 2017 adalah Rp 1.134.410.551.
Nilai kompensasi 5 tahun ke 2 hingga 4 
berdasarkan pada persentase kenaikan NJOP 
tahunan tertinggi pada empat tahun pertama 
setiap periode 5 tahunan dengan maksimum 
kenaikan sebesar 10%.

The amount of compensation for the first 5 
years is Rp 15,125,507,352 excluding Value 
Added Tax. The future minimum lease 
payments under non-cancellable operating 
leases in aggregate for 2017 is 
Rp 1,134,410,551. The 5 years compensation 
value for the second to fourth year is based 
on the highest percentage increase in annual 
Tax Object Sale Value in the first four years of 
each 5 years period with a maximum increase 
of 10%.

32. ASET/KEWAJIBAN KONTINJENSI 32. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES

Dalam rangka pembebasan tanah, Perusahaan 
menghadapi gugatan sebagai berikut:

In connection with land acquisition, the Company 
has faced several lawsuits as follows:

i. Perusahaan mengajukan gugatan kepada 
Kodam V Brawijaya agar dapat segera 
melakukan hibah tanah seluas 88.200 m2 untuk 
keperluan pembangunan jalan tol. Pengadilan 
Negeri Surabaya telah memenangkan gugatan 
Perusahaan dan dikuatkan dengan putusan 
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2008.
Meskipun sampai dengan saat ini tidak ada 
upaya peninjauan kembali oleh Kodam V 
Brawijaya ke Mahkamah Agung Republik    
Indonesia, akan tetapi hak kepemilikan atas 
tanah tersebut masih atas nama Kodam V 
Brawijaya.

i. The Company filed a lawsuit against Kodam 
V Brawijaya for granting a land transfer 
measuring 88,200 m2 for toll road 
construction. Surabaya District Court has 
ruled in favor of the Company and this 
decision has been strengthened by the 
decision of the High Court and the Supreme 
Court of the Republic of Indonesia on July 18,
2008. Although until now, there was no effort 
for judicial review by Kodam V Brawijaya to 
the Supreme Court of Republic of Indonesia, 
but, the rights of this land is still under the 
Kodam V Brawijaya.
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32. ASET/KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan) 32. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES
(continued)

ii. Perusahaan selaku tergugat II bersama dengan 
PT Hanil Jaya (tergugat I) dan Tim Pengadaan 
Tanah (TPT) (tergugat III) mendapat gugatan 
dari Komat (perseorangan) yang mengaku
sebagai pemilik tanah seluas 2.500 m2 di desa 
Janti yang terkena proyek jalan  tol. Pengadilan 
Negeri Sidoarjo dalam surat keputusannya 
tanggal 16 Oktober 2008 dan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia tanggal 29  April 2011 telah 
mengabulkan sebagian gugatan Komat. Pada 
tanggal 9 Juli 2012, Perusahaan telah 
mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan 
Mahkamah Agung tersebut.

ii. The Company (as defendant II), together with 
PT Hanil Jaya (as defendant I) and Land 
Procurement Team (TPT) (as defendant III) 
received a lawsuit from Komat (an individual),
who claimed to be the owner of 2,500 m2 land 
in Janti village affected by the toll road 
project. The Sidoarjo District Court, through 
its decision letter dated October 16, 2008. 
The Sidoarjo District Court decision in a letter 
dated October 16, 2008 and the Supreme  
Court of the Republic of Indonesia on April 
29, 2011 has granted part of the claim of 
Komat. On July 9, 2012, the Company has 
filed a judicial review of the decision by the 
Supreme Court.

iii. Pada tanggal 27 Januari 2010, telah dibentuk 
tim penyelesaian administrasi pengadaan tanah 
jalan tol Simpang Susun Waru - Bandara 
Juanda berdasarkan keputusan Dirjen Bina 
Marga No. 02/Kep/B5/2010. Sampai dengan 
saat ini Tim Pengadaan Tanah (TPT) masih 
melakukan proses Surat Pelepasan Hak (SPH) 
dan sertifikasi atas tanah-tanah yang berada di 
dalam ruas Jalan Tol Simpang Susun Waru -
Bandara Juanda tersebut.

iii. On January 27, 2010, the land procurement 
team has been formed for the Waru - Juanda 
Airport Interchange Toll Road based on 
decision letter No. 02/Kep/B5/2010 of Director 
General Bina Marga. Currently, the Land 
Acquisition Team is still processing the 
Waiver Letter and certification of lands that 
are within the highway right of the Waru -
Juanda Airport Interchange Toll Road.

33. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN 33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang 
mendekati nilai wajar, dari instrumen keuangan 
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 
2016:

The following table sets out the carrying values, 
which approximate the fair values, of the 
Company’s financial instruments as of December 
31, 2017 and 2016 :

2017 2016

Nilai tercatat/ Nilai wajar/ Nilai tercatat/ Nilai wajar/
Carrying Value Fair Value Carrying Value Fair Value

Aset keuangan Financial assets
Pinjaman yang diberikan

dan piutang Loans and receivables
Kas dan setara kas 24.573.468.633 24.573.468.633 13.982.953.679 13.982.953.679 Cash and cash equivalents
Piutang usaha 942.175.580 942.175.580 27.145.500 27.145.500 Trade receivables
Piutang lain-lain 2.447.814.973 2.447.814.973 4.854.812 4.854.812 Other receivables
Rekening bank yang

dibatasi penggunaannya 14.523.319.341 14.523.319.341 12.179.503.173 12.179.503.173 Restricted cash in banks

Total aset keuangan 42.486.778.527 42.486.778.527 26.194.457.164 26.194.457.164 Total financial assets

Liabilitas keuangan Financial liabilities
Liabilitas keuangan yang

diukur dengan biaya Financial liabilities measured
perolehan diamortisasi at amortized cost

Utang usaha 13.901.303.501 13.901.303.501 2.520.474.073 2.520.474.073 Accounts payable
Beban akrual 31.998.105.163 31.998.105.163 32.027.821.967 32.027.821.967 Accrued expenses
Sewa diterima dimuka 43.333.348 43.333.348 1.242.743.898 1.242.743.898
Utang bank jangka panjang - Long-term bank loan -

lancar 26.043.950.911 26.043.950.911 18.230.765.637 18.230.765.637 current
Utang bank jangka panjang - Long-term bank loan -

tidak lancar 511.773.041.909 511.773.041.909 519.943.312.125 519.943.312.125 non-current
Utang lain-lain Other payables

Pihak ketiga 10.495.603.758 10.495.603.758 9.092.966.737 9.092.966.737 Third parties
Pihak berelasi 130.273.854.315 130.273.854.315 358.876.462.373 358.876.462.373 Related party

Total liabilitas keuangan 724.529.192.905 724.529.192.905 941.934.546.810 941.934.546.810 Total financial liabilities
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33. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) 33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(continued)

Nilai tercatat kas dan setara kas, piutang usaha, 
piutang lain-lain, utang usaha dan beban akrual
mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka 
pendek. Nilai tercatat dari kas di bank yang dibatasi 
penggunaanya mendekati nilai wajarnya 
sebagaimana nilai wajar tersebut tidak dapat diukur 
secara handal. Nilai wajar utang bank jangka 
panjang dan utang lain-lain ditentukan dengan 
mendiskontokan arus kas dengan menggunakan 
suku bunga efektif.

The carrying values of cash and cash 
equivalents, trade receivables, other receivables,
accounts payable and accrued expenses
approximate their fair values due to their short-
term nature. The carrying value of restricted cash 
in banks approximate its fair value as the fair 
value cannot be measured reliably. The fair 
values of long-term bank loan and other payable 
is determined by discounting cash flow using 
effective interest rate.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 34. THE COMPANY’S RISK MANAGEMENT

a. Manajemen Risiko a. Risk Management

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, 
Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. 
Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang 
timbul dari instrumen keuangan adalah risiko 
kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Fungsi 
utama dari manajemen risiko Perusahaan
adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko
kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola 
posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan 
Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan 
dan sistem manajemen risiko untuk 
menyesuaikan dengan perubahan di pasar, 
produk dan praktek pasar terbaik.

In its daily business activities, the Company is 
exposed to risks. The main risks faced by the 
Company arising from its financial 
instruments are credit risk, market risk and 
liquidity risk. The main function of the 
Company risk management is to identify all 
key risks, measure these risks and manage 
the risk positions in accordance with the 
Company policies. The Company regularly 
reviews its risk management policies and 
systems to reflect changes in markets, 
products and best market practice.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab 
Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip 
dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan
secara keseluruhan serta kebijakan pada area 
tertentu seperti risiko kredit, risiko mata uang 
asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas.

Risk management is the responsibility of the 
Board of Directors. The Board of Directors 
has the responsibility to determine basic 
principles of the Company risk management 
policies as a whole and policies in specific 
area such as credit risk, foreign exchange 
risk, interest rate risk and liquidity risk.

Risiko pasar

Risiko penyesuaian tarif tol

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada pasal 48 
ayat 3, evaluasi dan penyesuaian tarif tol 
dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan 
pengaruh laju inflasi. Dalam pelaksanaannya 
keputusan tentang kenaikan tarif diperkirakan 
masih mempertimbangan faktor kondisi sosial dan 
politik.

Market risk

Adjustment toll rates risk

Based on the Law of the Republic of 
Indonesia No. 38 of 2004 about Road in 
Article 48, paragraph 3, the evaluation and 
adjustment of toll rates is conducted every 2 
(two) years based on the effect of inflation. In 
reality decision on the increase in rates is 
expected to take into consideration social and 
political factors.
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34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 34. THE COMPANY’S RISK MANAGEMENT
(continued)

a. Manajemen Risiko (lanjutan) a. Risk Management (continued)

Risiko volume lalu lintas Traffic volume risk

Risiko yang berdampak langsung dengan 
kegiatan operasional sehari-hari adalah volume 
lalu lintas pengguna jalan tol. Volume lalu lintas 
itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi 
makro ekonomis, sosial politik, budaya dan 
faktor alternatif transportasi serta kondisi 
lingkungan jalan umum di sekitar jalan tol 
tersebut.

Risks that directly impact the day-to-day 
operations is traffic volume of toll road users. 
Traffic volume itself is strongly influenced by 
economic macro conditions, socio-political, 
cultural and transportation alternatives factors 
and environmental conditions of public roads
around the toll road.

Risiko Pencabutan Hak Pengusahaan Jalan Tol Risk on Revocation of Concession Rights 
Risk

Berdasarkan PPJT, antara lain disebutkan 
bahwa apabila Perusahaan oleh sebab apapun 
lalai dalam memenuhi isi PPJT, maka 
Pemerintah dapat mencabut konsesi yang 
dimiliki oleh Perusahaan tanpa kompensasi 
apapun.

Based on the PPJT, if the Company for any 
reason of negligence in fulfilling the PPJT 
contents, the Government may revoke the 
concessions held by the Company without 
any compensation.

Risiko Peraturan Pemerintah Government Regulation Risk

Mengingat kegiatan usaha Perusahaan 
berhubungan dengan kepentingan umum, 
Pemerintah dapat senantiasa melakukan 
pengawasan kegiatan secara ketat melalui 
berbagai peraturan. Munculnya peraturan-
peraturan baru yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dapat berdampak berkurangnya 
pendapatan Perusahaan yang telah 
diproyeksikan.

Considering that the Company's business 
activities are related with public interest, the 
Government will most likely supervise closely 
the activities with various regulations. The 
emergence of new rules set by the 
Government could affect the Company's
revenue which has been projected.

Risiko kredit Credit risk 

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu 
pihak atas instrumen keuangan akan gagal 
memenuhi kewajibannya dan menyebabkan 
pihak lain mengalami kerugian keuangan. 
Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan berasal 
dari kegiatan operasi (terutama kredit yang 
diberikan kepada pelanggan) dan dari kegiatan 
investasi, termasuk rekening bank yang dibatasi 
penggunaannya.

Credit risk is the risk that one party to a 
financial instrument will fail to discharge its 
obligation and will result in a financial loss to 
the other party. The Company is exposed to 
credit risk from its operating activities 
(primarily for trade receivables from third 
parties) and from its investing activities, 
including its restricted cash in banks.

Risiko kredit berasal dari saldo pada bank dan 
lembaga keuangan dikelola dengan 
menempatkan kelebihan dana hanya pada bank 
dengan peringkat kredit yang tinggi.

Credit risk from balances with banks and 
financial institutions is managed by placing 
investments of surplus funds only in banks 
with high credit ratings. 
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34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 34. THE COMPANY’S RISK MANAGEMENT 
(continued)

a. Manajemen Risiko (lanjutan) a. Risk Management (continued)

Risiko kredit (lanjutan) Credit risk (continued)

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit 
pada aset keuangan muncul dari kelalaian 
pihak ketiga dengan maksimal eksposur sama 
dengan nilai instumen tercatat tersebut:

The Company’s exposure to credit risk on its 
financial assets arises from default of the 
counterparty with a maximum exposure equal 
to the carrying amounts of the following 
instruments:

2017 2016

Cash in bank and
Bank dan setara kas 23.864.830.464 12.281.494.355 cash equivalents
Piutang usaha 942.175.580 27.145.500 Trade receivables
Piutang lain-lain 2.447.814.973 4.854.812 Other receivables
Rekening bank yang

dibatasi penggunaannya 14.523.319.341 12.179.503.173 Restricted cash in banks

Total 41.778.140.358 24.492.997.840 Total

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan 
analisis umur aset keuangan Perusahaan 
sesuai dengan peringkat kredit debitur 
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 
dan 2016:

The following table provides the credit quality 
and aging analysis of the Company’s 
financial assets according to the Company’s 
credit ratings of counterparties as of 
December 31, 2017 and 2016 :

2017

Belum jatuh
tempo atau Telah jatuh

tidak tempo
mengalami Telah jatuh tempo tetapi dan
penurunan belum mengalami penurunan nilai/ mengalami

nilai/ Past Due but not impaired penurunan
Neither nilai/

past due lebih dari Past due
nor < 30 hari/ 30 - 90 hari/ 90 hari/ and Total/

impaired < 30 days 30 - 90 days Over 90 days impaired Total

Bank dan setara kas 23.864.830.464 - - - - 23.864.830.464 Cash in bank and cash equivalents
Piutang usaha 942.175.580 - - - - 942.175.580 Trade receivables
Piutang lain-lain 2.447.814.973 - - - - 2.447.814.973 Other receivables
Rekening bank

yang dibatasi
penggunaannya 14.523.319.341 - - - - 14.523.319.341 Restricted cash in bank

Total 41.778.140.358 - - - - 41.778.140.358 Total

2016

Belum jatuh
tempo atau Telah jatuh

tidak tempo
mengalami Telah jatuh tempo tetapi dan
penurunan belum mengalami penurunan nilai/ mengalami

nilai/ Past Due but not impaired penurunan
Neither nilai/

past due lebih dari Past due
nor < 30 hari/ 30 - 90 hari/ 90 hari/ and Total/

impaired < 30 days 30 - 90 days Over 90 days impaired Total

Bank dan setara kas 12.281.494.355 - - - - 12.281.494.355 Cash in bank and cash equivalents
Piutang usaha 27.145.500 - - - - 27.145.500 Trade receivables
Piutang lain-lain 4.854.812 - - - - 4.854.812 Other receivables
Rekening bank

yang dibatasi
penggunaannya 12.179.503.173 - - - - 12.179.503.173 Restricted cash in bank

Total 24.492.997.840 - - - - 24.492.997.840 Total
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34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 34. THE COMPANY’S RISK MANAGEMENT
(continued)

Risiko likuiditas Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang 
timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus 
kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Liquidity risk is the risk arising when the cash 
flow position of the Company is not enough to 
cover the liabilities which become due. 

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen 
memantau dan menjaga total kas dan bank 
yang dianggap memadai untuk membiayai 
operasional Perusahaan dan untuk mengatasi 
dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga 
melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus 
kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh 
tempo utang, dan terus-menerus melakukan 
penelaahan pasar keuangan untuk 
mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

In the management of liquidity risk, 
management monitors and maintains a level 
of cash deemed adequate to finance the
Company’s operations and to mitigate the 
effects of fluctuation in cash flows. 
Management also regularly evaluates the 
projected and actual cash flows, including 
loan maturity profiles, and continuously 
assesses conditions in the financial markets 
for opportunities to obtain optimal funding 
sources.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh 
tempo liabilitas keuangan Perusahaan 
berdasarkan pembayaran kontraktual semula 
yang tidak didiskontokan:

The table below summarizes the maturity 
profile of the Company’s financial liabilities 
based on original contractual undiscounted 
amounts to be paid:

31 Desember 2017/December 31, 2017

Lebih dari
5 tahun/

Dibawah 1 tahun/ 2-3 tahun/ 4-5 tahun/ More than Total/
Below 1 year 2-3 years 4-5 years 5 years Total 

Utang usaha 13.901.303.501 - - - 13.901.303.501 Acoounts payable
Beban akrual      31.998.105.163 - - - 31.998.105.163 Accrued expenses
Utang bank jangka Long-term bank loan -

panjang - lancar 26.043.950.911 - - - 26.043.950.911 current
Utang bank jangka Long-term bank loan -

panjang - tidak lancar - 298.284.577.638 351.334.269.264 - 649.618.846.902 non-current
Utang lain-lain: Other payables:

Pihak ketiga - - - 16.608.212.757 16.608.212.757 Third party
Pihak berelasi - - - 214.791.365.503 214.791.365.503 Related party

Total 71.943.359.575 298.284.577.638 351.334.269.264 231.399.578.260 952.961.784.737 Total

31 Desember 2016/December 31, 2016

Lebih dari
5 tahun/

Dibawah 1 tahun/ 2-3 tahun/ 4-5 tahun/ More than Total/
Below 1 year 2-3 years 4-5 years 5 years Total 

Utang usaha 2.520.474.073 - - - 2.520.474.073 Accounts payable 
Beban akrual 32.027.821.967 - - - 32.027.821.967 Accrued expenses
Utang bank jangka Long-term bank loan -

panjang - lancar 18.230.765.637 - - - 18.230.765.637 current
Utang bank jangka Long-term bank loan -

panjang - tidak lancar - 26.043.950.911 663.909.484.861 - 689.953.435.772 non-current
Utang lain-lain: Other payables:

Pihak ketiga - - - 15.961.581.389 15.961.581.389 Third party
Pihak berelasi - - - 462.478.970.650 462.478.970.650 Related party

Total 52.779.061.677 26.043.950.911 663.909.484.861 478.440.552.039 1.221.173.049.488 Total



151Laporan Tahunan 2017

The original financial statements included herein are in 
the Indonesian language.

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Tanggal 31 Desember 2017 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CITRA MARGATAMA SURABAYA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2017 and 
For The Year Then Ended

(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 34. THE COMPANY’S RISK MANAGEMENT 
(continued)

Manajemen Modal Capital Management

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan 
adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio 
modal yang sehat untuk mendukung usaha dan 
memaksimalkan imbalan bagi pemegang 
saham.

The primary objective of the Company’s 
capital management is to ensure that it 
maintains healthy capital ratios in order to 
support its business and maximize 
shareholder value.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan 
melakukan penyesuaian, berdasarkan 
perubahan kondisi ekonomis. Untuk memelihara 
dan menyesuaikan struktur permodalan, 
Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran 
dividen kepada pemegang saham, menerbitkan 
saham baru atau mengusahakan pendanaan 
melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas 
tujuan, kebijakan maupun proses selama 
periode penyajian.

The manages its capital structure and makes 
adjustments to it, in light of changes in 
economic conditions. To maintain or adjust 
the capital structure, the Company may 
adjust the dividend payment to shareholders, 
issue new shares or raise debt financing. No 
changes were made in the objectives, 
policies or processes during the periods 
presented.

Perusahaan berupaya untuk mencapai struktur 
modal yang optimal dalam mencapai tujuan 
usaha mereka, termasuk mempertahankan 
rasio modal yang sehat dan peringkat kredit 
yang kuat, dan memaksimalkan nilai 
pemegang saham.

The Company strives to achieve an optimal 
capital structure in achieving its business 
objectives, including maintaining healthy 
capital ratios and strong credit rating, and 
maximizing stockholder value.

Pihak manajemen melakukan pengawasan 
modal dengan menggunakan beberapa 
pengukuran leverage keuangan seperti rasio 
utang terhadap ekuitas.

Management oversight of capital uses several 
financial leverage measurements such as 
debt-to-equity ratio.

Tabel dibawah ini merangkum jumlah modal 
yang dipertimbangkan oleh Perusahaan pada 
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

The following table summarizes the total 
capital considered by the Company as of 
December 31, 2017 and 2016:

2017 2016

Modal saham 630.000.000.000 380.000.000.000 Share capital
Tambahan modal disetor 138.924.584.133 138.924.584.133 Additional paid-in capital
Defisit (505.474.234.606) (506.062.885.515) Deficit

Neto 263.450.349.527 12.861.698.618 Net
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35. STANDAR AKUNTANSI BARU 35. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang 
telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk 
tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2017 yang 
mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah 
sebagai berikut:

New standards, amendments and interpretations 
issued but not yet effective for the financial year 
beginning January 1, 2017 that may have certain 
impact on the financial statements are as follows:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2018: Effective on or after January 1, 2018:

- Amandemen PSAK 2 (2016): “Laporan Arus 
Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.”

- Amandemen PSAK 13: “Properti Investasi.”

- Amandemen PSAK 46 (2016): “Pajak 
Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak 
Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi.”

- Amendments to PSAK 2 (2016) - “Statements 
of Cash Flows: Disclosure Initiatives”.

- Amendments to PSAK 13 - “Investment 
Property”.

- Amendments to PSAK 46 (2016) - “Income 
Taxes: Recognition of Deferred Tax Assets 
for Unrealised Losses”

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020: Effective on or after January 1, 2020:

- PSAK 71 - “Instrumen Keuangan”;
- PSAK 72 - “Pendapatan dari Kontrak dengan 

Pelanggan”;
- PSAK 73 - “Sewa”;
- Amandemen PSAK 71 - “Instrumen Keuangan 

tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan 
Kompensasi Negatif”.

- PSAK 71 - “Financial Instruments”;
- PSAK 72 - “Revenue from Contracts with 

Customers”;
- PSAK 73 - “Leases”;
- Amendments to PSAK 71 - “Financial 

Instruments Prepayment Features with 
Negative Compensation”.

Perusahaan sedang menganalisa dampak 
penerapan standar akuntansi dan interpretasi 
tersebut di atas terhadap laporan keuangan 
Perusahaan.

The Company is still assessing the impact of 
these accounting standards and interpretation on 
the Company’s financial statements.




