Visi dan Misi
Visi
Menjadi Perusahaan Efek yang terpercaya dan terintegrasi penuh dalam Bidang “Brokerage,

Underwriter & Financial Advisory Services”

Misi
Meningkatkan kepercayaan nasabah dengan memberikan kualitas pelayanan yang
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah
Meningkatkan eksistensi dan nilai Perseroan secara berkesinambungan agar dapat
memberi nilai tambah kepada nasabah, karyawan, pemegang saham dan
stakeholders (pemangku kepentingan)
Membantu perusahaan menengah dan besar khususnya dalam lingkup restrukturisasi
dan ekspansi bisnis agar dapat berkembang dan berkompetisi dalam dunia bisnis
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La poran
Dewan Ko misar is
Para Pemegang Saham yang terhormat,
Perkonomian Indonesia pada tahun 2015 mengalami perlambatan dan tumbuh di bawah perkiraan semula,
namun titik terendah dari perlambatan ekonomi tampaknya sudah dilewati dan ada peluang yang cukup
besar bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih baik di tahun depan.
Pada tahun ini ada beberapa kondisi yang kurang menguntungkan yang Indonesia hadapi, pertama kondisi
perekonomian global yang kurang menentu. Ekonomi Eropa, Tiongkok, Jepang dan India cenderung
melambat, hanya ekonomi Amerika Serikat saja yang memberikan sinyal pertumbuhan masih kuat, keadaan
ini telah mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang menurun secara signiʀkan.
Di dalam negeri sendiri ada beberapa faktor yang turut menghambat pertumbuhan ekonomi, kondisi APBN
2014 yang kurang baik telah memaksa pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara
signiʀkan pada NoYember 2014. Dampak langsung dari kenaikan harga BBM ini adalah tergerusnya daya
beli masyarakat, setelah itu daya beli masyarakat akan pulih secara berangsur-angsur karena masyarakat
sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan kenaikan harga yang mereka hadapi.
Inʁasi yang meningkat karena dampak kenaikan harga BBM, telah membuat Bank Indonesia cenderung
terus melakukan kebijakan moneter ketat. Laju pertumbuhan uang dalam sistem perekonomian terus turun,
artinya ketersediaan uang dalam perekonomian tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu dorongan dari sisi ʀskal yang diharapkan dapat mengurangi
dampak negatif kenaikan harga BBM, tidak terjadi secepat yang diharapkan.
Dengan latar belakang yang demikian tidaklah terlalu mengherankan bila ekonomi terus mengalami
perlambatan, untungnya pemerintah segera menyadari arah perekonomian yang kurang menguntungkan
ini. Memasuki semester kedua pembangunan infrastrukturpun mulai digenjot secara lebih serius, program
pembangunan lainnyapun dimonitor dengan lebih seksama.
Upaya tersebut telah mulai memberikan dampak positif bagi perekonomian, hal ini terlihat pada pertumbuhan
ekonomi yang sedikit meningkat pada triwulan ketiga, tampaknya pemerintah telah berhasil mencegah
perekonomian untuk terpuruk lebih lanjut dengan kata lain perekonomian Indonesia sudah tidak melambat
lagi.
Faktor pendorong pertama adalah kondisi perekonomian global yang walaupun belum tumbuh terlalu kuat,
tapi tingkat ketidakpastiannya sudah jauh berkurang. Ekonomi Eropa tampak sudah bergerak kea rah yang
lebih baik, dan Bank Sentral Eropapun masih akan memberikan stimulus secara agresif keperekonomian
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La poran
Dewan Direksi
Para Pemegang Saham yang terhormat,
Selama 2015 mata uang Rupiah bergerak antara 13.000 sampai 14.000 per Dollar Amerika Serikat, meskipun
sepanjang tahun Rupiah melemah sekitar 10 , ini masih lebih baik dari beberapa mata uang negara
berkembang lainnya seperti Peso Argentina yang terdepresiasi 35 .
Pergerakan Indeks +arga Saham *abungan (I+S*) yang mengalami penurunan 12,13  yaitu dari 5.22
pada akhir tahun 2014 menjadi 4.593 pada akhir tahun 2015, ini masih lebih baik dari Indeks Malaysia
yang terkoreksi 1, . Bahkan pada bulan April 2015, I+S* telah berhasil mencatatkan indeks tertinggi
sepanjang sejarah pasar modal di Indonesia dengan ditutup pada level 5.523. Selain indeks saham dan
mata uang, komoditas utama seperti minyak mentah juga mengalami penurunan harga cukup dalam, yaitu
hampir 5  ke tingkat di bawah US 40 per barrel.
Pada tahun 2015 faktor penggerak utama dalam perekonomian dan pasar global adalah kebijakan Bank
Sentral dan pergerakan ekonomi negara besar, di bulan Agustus pasar dikagetkan oleh devaluasi Yuan
yang melemahkan mata uang Tiongkok sebesar 3  dalam satu hari. Pada Desember lalu Bank Sentral
Uni Eropa mengumumkan serangkaian tindakan pelonggaran moneter lanjutan, dan menjelang tutup tahun
2015 Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga 0,25  sampai 0,50  setelah hampir satu
dekade di tingkat 0  sampai 0,25 .
Selain rangkaian tindakan tersebut beberapa negara juga mendominasi pemberitaan, isu utama adalah
krisis di Yunani yang mengancam keutuhan Uni Eropa. Selain itu perlambatan ekonomi China menyeret
harga komoditas ke bawah, dan berdampak negatif pada pertumbuhan banyak negara berkembang
terutama di Asia dan Afrika.
Di sisi domestik perkembangan utama di tahun ini adalah perlambatan ekspor dan investasi yang berakibat
pada penurunan pertumbuhan ekonomi, sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit
menjadi kontributor utama lambatnya pertumbuhan secara keseluruhan, sampai kuartal keempat 2015
sektor ini masih tumbuh negatif.
Efek lanjutannya adalah melesetnya penerimaan pemerintah seperti pajak dari target, selain itu belanja
pemerintah juga mengalami keterlambatan antara lain karena perubahan struktur beberapa kementerian. Di
akhir tahun penerimaan pemerintah dari pajak hanya mencapai 3  dari target sementara belanja sekitar
91 , sehingga deʀsit anggaran meningkat menjadi 2, , pembiayaan
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Profil Per s eroan
Perseroan didirikan dengan nama PT Ravindo Securitama di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1989
berdasarkan akta Notaris Rachmat Santoso, S.H. No. 49. Pada tahun 1996 nama Perseroan diubah menjadi
PT Yulie Sekurindo.
Saat ini Perseroan terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia. Kegiatan usaha yang Perseroan
jalankan adalah dalam bidang perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan kegiatan lain dengan
memperhatikan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal. Perseroan memperoleh ijin usaha di bidang
Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-64/
PM/1992 tanggal 25 Februari 1992 dan bidang Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-65/PM/1992 tanggal 25 Februari 1992.
Tanggal 10 Desember 2004 Perseroan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta setelah
memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam untuk melakukan penawaran umum atas 120.000.000
saham Perseroan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 200,- per saham, dengan harga penawaran
Rp 215,- per saham pada tanggal 26 November 2004.
Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang terbaik, antara lain melalui peningkatan kegiatan
usaha dan pelayanan yang terfokus pada nasabah, serta senantiasa melakukan peningkatan eʀsiensi dan
produktivitas di seluruh kegiatan utama Perseroan.
PERANTARA PEDAGANG EFEK
• Pemasaran
Kegiatan pemasaran merupakan aspek penting bagi Perseroan dalam mencapai targetnya, dengan
meningkatkan jumlah nasabah dan nilai transaksi, beberapa langkah strategis telah dan akan dilaksanakan
Perseroan dalam rangka mencapai target tersebut. Pemasaran sepanjang tahun ini dilakukan dengan
fokus pada peningkatan jumlah nasabah, disamping meningkatkan nilai investasi tiap nasabah. Aktivitas
pemasaran juga dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang sudah ada,
khususnya dalam menghadapi gejolak yang terjadi di pasar modal. Tenaga pemasaran Perseroan secara
intensif melakukan komunikasi dengan nasabah guna memberikan gambaran dan analisa terbaru mengenai
perkembangan yang terjadi di pasar, sehingga nasabah memperoleh gambaran lebih luas mengenai
kondisi pasar modal sebelum mereka mengambil keputusan investasi terhadap portofolio efek yang
dimilikinya. Dalam menjalankan usahanya Perseroan sangat menaruh perhatian akan tingkat kepuasan
nasabahnya, untuk jasa perantara pedagang efek nasabah Perseroan hampir 98  merupakan nasabah
perorangan. Perseroan melakukan strategi pelayanan dengan pendekatan pribadi, setiap staff pemasaran
memiliki portofolio nasabah yang menjadi tanggung-jawabnya. Dengan demikian setiap staff pemasaran
dapat mengetahui karakter masing-masing nasabahnya dan tingkat layanan yang diperlukan agar nasabah
dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan di masa mendatang perluasan jaringan pemasaran
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan meluncurkan fasilitas transaksi saham melalui
internet (Online Trading).
• Teknologi Informasi
Perseroan senantiasa mengoptimalkan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah dalam melakukan
transaksi perdagangan efeknya, seperti dalam bidang teknologi informasi berupa fasilitas Remote Trading
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yang memberikan ketepatan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pesanan nasabah. Menyadari bahwa
Perseroan berada dalam bisnis yang sarat akan teknologi, Perseroan terus melakukan pengembangan
di bidang informasi teknologi, baik yang disyaratkan oleh regulator maupun internal Perseroan untuk
meningkatkan eʀsiensi dan efektivitas. Pengembangan informasi teknologi dilakukan disegala lini
Perseroan, mulai dari infrastruktur jaringan, perangkat keras sampai ke aplikasi dan database. Dalam hal
pengembangan infrastruktur Perseroan telah menggunakan Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM) dengan
jaringan ʀber optic, jaringan tersebut digunakan untuk menghubungkan sistem Perseroan secara online
dengan SRO (BEI, KPEI dan KSEI) untuk kelancaran transaksi serta kliring dan penjaminan penyelesaian
transaksi bursa, pengembangan sistem perdagangan JATS NextG oleh BEI untuk meningkatkan kapasitas
sistem perdagangan, pengembangan Disaster Recovery Center (DRC) sebagai backup (cadangan) atas
sistem trading dan server milik Perseroan apabila sistem utama mengalami gangguan, dan pengembangan
Business Continuity Plan (BCP) yang merupakan suatu perencanaan berupa langkah-langkah yang
mendukung organisasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis utama dapat terus dilakukan
walaupun ada gangguan atau bencana yang dapat menghambat atau menghentikan kelangsungan usaha
Perseroan, letaknya ada di Duta Merlin.
• Operasional
Divisi operasional memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan dukungan kepada Perseroan
untuk bersaing di pasar modal yang penuh dinamika ini. Peningkatan eʀsiensi dan efektiʀtas dalam
rangka menerapkan peraturan dan kebijakan Perseroan yang didasarkan pada peraturan dan perundangundangan yang berlaku di pasar modal, menjadi kunci penting dalam memenangkan persaingan di pasar
modal. Divisi operasional selama tahun ini dapat mengantisipasi dengan baik dinamika yang terjadi di
pasar modal, diantaranya turut berpartisipasi dalam program yang disusun Bapepam & LK (OJK) dan Self
Regulatory Organi]ation (SRO) dengan melakukan implementasi Single Investor Identiʀcation (SID) dan
pemisahan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan dasar bagi pengembangan pasar modal
menuju penerapan Straight Throught Processing (STP) yaitu otomisasi perdagangan efek, kemudian
pembentukan Dana Perlindungan Pemodal yang merupakan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal
dari hilangnya aset pemodal karena terjadinya penggelapan (fraud) oleh perusahaan efek, untuk itu Otoritas
Jasa Keuangan kemudian membentuk PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
(P3IEI) atau Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF). Tugas dan kewajiban P3IEI adalah
penanganan klaim dengan tujuan pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan Dana
Perlindungan Pemodal, selain itu P3IEI berperan untuk menghimpun Dana Perlindungan Pemodal sekaligus
juga bertugas untuk mengelola dan menginvestasikan Dana Perlindungan Pemodal agar jumlahnya terus
berkembang.
Dengan semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman nasabah akan peluang investasi di pasar modal,
nasabah semakin cermat dalam memilih jasa keuangan, termasuk memilih perusahaan efek. Perseroan
memberikan kualitas produk dan layanan khusus sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek
(settlement) yang dilakukan secara disiplin dan akurat, serta memberikan kenyamanan nasabah untuk
menyimpan asetnya di perusahaan efek (kustodian). Akurasi informasi mengenai posisi transaksi efek dan
dana nasabah merupakan hal penting yang harus dipantau setiap hari. Kebutuhan hal tersebut membuat
divisi operasional menjalankan beberapa upaya untuk mengelola dan menyelesaikan transaksi efek secara
tepat waktu, menyediakan informasi yang bias diandalkan mengenai asset nasabah dan limit transaksi
bursa dengan sistem di back ofʀce yang terintegrasi dengan sistem di front ofʀce, divisi operasional
berperan penting dalam hal :
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•

•
•

•
•

Mengelola administrasi efek nasabah secara
tepat dan akurat agar diperoleh informasi yang
tepat mengenai hak dan aset nasabah, sehingga
menumbuhkan rasa nyaman dan percaya dari
nasabah.
Menyelesaikan transaksi nasabah dengan tepat
waktu dan akurat.
Mempermudah proses adminitrasi catatan,
penyimpanan dan pelaporan serta rekonsiliasi
aset nasabah dari waktu kewaktu.
Melakukan pengkinian data nasabah agar
informasi dapat langsung sampai ke nasabah.
Mengirimkan data kegiatan korporasi yang
dilakukan emiten ke nasabah sesuai dengan
data kepemilikan nasabah.

Semua upaya perbaikan peraturan dan perangkat
pasar modal ini diharapkan dapat meningkatkan
perlindungan terhadap investor, peningkatan
kredibilitas sistem perdagangan, serta penegakan
hukum terhadap pelanggaran di pasar modal. Jika
terwujud kondisi seperti ini, tentu akan meningkatkan
minat investasi di pasar modal Indonesia.
Tujuan utama Perseroan adalah untuk senantiasa
memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah
dan pemilik kepentingan (stakeholder), dengan
penekanan pada sektor usaha keuangan yang
produktif dan tata kelola manajemen yang kuat
dan sehat, sehingga dapat berkontribusi dalam
memajukan perekonomian Indonesia melalui jalur
pasar modal.
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PENDAPATAN TETAP
Kegiatan utama di segmen ini sebagai perantara dan pedagang efek bersifat utang, dengan instrumen
yang diperdagangkan antara lain adalah efek Reverse Repo yaitu Perseroan membeli dengan harga
tertentu dan berjanji untuk menjual kembali dengan harga yang sama ditambah tingkat bunga tertentu
atau dengan harga tertentu yang lebih tinggi, selisih antara harga beli dan harga jual kembali merupakan
penghasilan bunga. Aktivitas ini bertujuan untuk menempatkan sebagian dana Perseroan ke dalam aset
produktif yang dapat meningkatkan pendapatan usaha, jumlah reverse repo pertanggal 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp 8.699 juta. Selain itu ada deposito berjangka di Bank Mandiri dan Bank Central Asia
dengan total Rp 27.209 juta, serta pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp 12.933 juta.
PENJAMIN EMISI EFEK DAN PENASEHAT KEUANGAN
(INVESTMENT BANKING & CORPORATE FINANCE)
Perseroan berupaya untuk meningkatkan aktivitas divisi corporate ʀnance baik sebagai penjamin pelaksana
emisi efek, penjamin emisi efek maupun sebagai agen penjual untuk saham. Dalam bidang investment
banking, Perseroan mempunyai target untuk menangani perusahaan - perusahaan yang bergerak dalam
industri yang memiliki prospek usaha dan kinerja yang baik, disamping upaya untuk meningkatkan aktivitas
di bidang penasehat keuangan (ʀnancial advisory) bagi institusi yang akan melakukan emisi saham.
Dalam tahun ini, Perseroan berperan dalam kegiatan Penjamin Emisi Efek sebagai peserta penjamin
emisi (underwriter) dari beberapa penawaran umum saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan perusahaan itu antara lain adalah sebagai berikut :

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama Perusahaan
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
WdWWWƌŽƉĞƌƟdďŬ
PT Puradelta Lestari Tbk
WdŶĂďĂƟĐdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐdďŬ
PT Binakarya Jaya Abadi Tbk
PT Garuda Metalindo Tbk
PT Victoria Insurance Tbk
PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk
PT Bank Artos Indonesia Tbk
Total

Porsi Penjaminan
Lembar
Rp
10.000
170.000.000
720.500
133.292.500
3.852.000
808.920.000
150.000
105.000.000
200.000
200.000.000
200.000
110.000.000
600.000
63.000.000
1.000.000
128.000.000
300.000
39.600.000
1.757.812.500

Di tahun mendatang walaupun beberapa tantangan mungkin akan muncul sehubungan dengan krisis
perekonomian global, divisi investment banking & corporate ʀnance tetap yakin bahwa kondisi pasar modal
akan tetap kondusif dan peluang pertumbuhan tetap terbuka. Divisi ini akan terus memperkuat tim dan
semakin fokus dalam jasa penasehat keuangan, sambil tetap mempertahankan posisi dalam kompetisi
penjaminan emisi saham. Selain itu divisi ini akan meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan
perusahaan - perusahaan sekuritas lain dalam menangani berbagai proyek sindikasi penjaminan emisi
saham.

10

PT Yulie Sekurindo Tbk

I n fo r ma s i Per s eroan
Nama Perusahaan

Akuntan Publik

PT Yulie Sekurindo Tbk

Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry
Jl. Mampang Raya No. 39, Mampang Prapatan

Alamat

Jakarta 12790

Plaza Asia (Plaza ABDA) Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Biro Administrasi Efek

Jakarta 12190, Indonesia

PT Adimitra Jasa Korpora

Tel.

: 021-51402181, 51402180

Rukan Kirana BoutiTue Ofʀce

Fax.

: 021-51402182

Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5

Email

: yulie_sekurindo@cbn.net.id

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

yuliesekurindo@hotmail.com

Kustodian

corsec@yuliesekurindo.com
Website: www.yuliesekurindo.com

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, Lantai 5

Bidang Usaha

Jl Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

Jakarta 12910

Kode Saham
YULE

Sekretaris Perusahaan
Rusmady Hansa

Str uktur O r gan i s a s i
Dewan Komisaris
Johnlin Yuwono,
Oey Rivera Wijaya

Komite Audit
Oky Rivera Wijaya, Jonathan Yuwono,
Sutan Wijono

Oey Rivera Wijaya, Rika Tri Indriyani,

Deddy Gunawan

Direksi
Luciana, Rusmady
Hansa

Internal Audit &
Kepatuhan

Sekretaris
Perusahaan

Sutan Wijono

Rusmady Hansa

Manajemen

Teknologi

Risiko

Informasi
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Dewan Ko misar is dan Direksi
JOHNLIN YUWONO,
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Surabaya tahun 1947. Menyelesaikan pendidikan
Sarjana Teknik Jurusan Aerospace di California State University, Amerika Serikat pada
tahun 1973. Memiliki izin perorangan dari Bapepam sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek
(1995) dan Wakil Manajer Investasi (2004). Memulai karirnya di PT. Malak International
Textile sebagai Direktur Operasional (1977 – 1983). Menjabat sebagai Komisaris PT Bank
Alfa (1993 - 1997), sebagai Direktur Utama PT Siwani Makmur Tbk (1995 - 1997), sebagai
Direktur Keuangan PT JAIC Indonesia (1998 – 2005). Bergabung dengan Perseroan
sebagai Komisaris sejak tahun 2009, dan pada tanggal 10 Januari 2013 diangkat sebagai
Komisaris Utama, kemudian diangkat kembali sebagai Komisaris Utama berdasarkan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 Juni 2013 dengan masa jabatan
sampai dengan 30 Juni 2016.

OEY RIVERA WIJAYA,
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta tahun 1958. Menyelesaikan pendidikan
Diploma Akademi Akuntansi pada tahun 1981 dan Sarjana Ekonomi di Universitas Terbuka
(UT) pada tahun 1997. Memulai karirnya di PT Multi Pastika Abadi dengan jabatan Staff
Accounting (1978 – 1980). Menjabat sebagai Konsultan Jasa Akuntansi Dan Pajak di Jakarta
(1980 - 1985). Bekerja di PT Kawan Niaga Sahabat Textile Industri sebagai Accounting &
Finance Manager (1988 - 1994). Menjabat sebagai Member of Ex Co di PT Petindo Jaya
Sakti (1995 – 2006). Sebagai Finance Manager di PT Kestrel Sekuritas Indonesia (1996 –
1998). Bekerja sebagai Direktur di PT Bumi Mas Kencana (2006 – sekarang). Menjabat
sebagai Member of Ex Co di PT Asia Prima Packaging (2007 – sekarang). Bergabung
dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010, kemudian diangkat
kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tanggal 12 Juni 2013 dengan masa jabatan sampai dengan 30 Juni 2016.

LUCIANA,
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta tahun 1966. Pada tahun 1989, menyelesaikan
pendidikannya di Universitas Atmajaya, Fakultas Ilmu Administrasi. Memiliki izin perorangan
dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (1994). Berpengalaman lebih dari
18 tahun dalam industri pasar modal. Memulai karirnya di PT Ramayana Artha Perkasa
sebagai Finance (1990 - 1991), sebagai Firm Manager (1991 - 1996), menjabat sebagai
Head of Sales Equity (1996 - 2000) dan terakhir sebagai Compliance (2002 – 2009).
Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Utama sejak tahun 2009, kemudian
diangkat kembali sebagai Direktur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tanggal 12 Juni 2013 dengan masa jabatan sampai dengan 30 Juni 2016.

RUSMADY HANSA,
Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan Sarjana
Ekonomi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Buddhi, pada tahun 2006 dan pernah
duduk di tingkat II Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara,
tahun 1984. Memiliki izin perorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang
Efek (2000), Wakil Penjamin Emisi Efek (2002) dan Wakil Manajer Investasi (2006). Memulai
karirnya di PT Makmur Swasembada bekerja sebagai Accounting (1981 – 1983), PT Haniwell
Murni Co. sebagai Senior Accounting (1985 – 1999). Menjabat sebagai Kepala Akuntansi
PT Kestrel Sekuritas Indonesia (1999 – 2000), Direktur Keuangan PT Kestrel Sekuritas
Surabaya (2000 – 2002). Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Independen sejak
tahun 2003, dan diangkat kembali sebagai Direktur Independen berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 Juni 2013 dengan masa jabatan sampai dengan 30
Juni 2016.
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Sumber Daya M a nus i a
Dalam hal peningkatan produktivitas kerja
serta mengikuti perkembangan pasar modal,
Perseroan secara berkesinambungan memberikan
kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan
pendidikan dan pelatihan, baik sebagai sarana
penyegaran maupun tambahan ketrampilan. Dalam
pelaksanaannya,
Perseroan
mengikutsertakan
karyawan dalam seminar, lokakarya atau kursus
- kursus tertentu sesuai dengan bidang tugasnya
masing - masing, serta mendorong karyawan untuk
mengikuti ujian profesi yang diselenggarakan oleh
Panitia Standar Profesi Pasar Modal
Pengembangan kompetensi karyawan dilakukan
melalui program pelatihan yang dilaksanakan baik
di luar maupun di dalam perusahaan. Pelatihan
yang telah diberikan bagi karyawan front ofʀce
antara lain mengenai pemahaman produk - produk
pasar modal, teknik presentasi dan strategi
pemasaran, serta upaya mempertahankan loyalitas
nasabah. Pelatihan dan pemahaman tentang Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa (Know Your Customer),
seminar tentang perubahan satuan perdagangan
(lot size) dan perubahan fraksi harga untuk saham
yang diberlakukan sejak tanggal 6 Januari 2014.
Bagi karyawan back ofʀce, pelatihan yang telah
dilakukan antara lain mengenai perpajakan, standar
akuntansi dan pasar modal. Selanjutnya Perseroan
bekerja sama dengan Self Regulatory Organization
(SRO) yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) mengadakan pelatihan
bagi karyawan mengenai pelaksanaan peraturanperaturan yang berhubungan dengan pasar modal.
Juga penerapan penggolongan/taksonomi sistem
pelaporan yang berbasis Extensible Business
Reporting Language (XBRL), yaitu standar global
untuk format elektronik yang digunakan untuk
mendistribusikan informasi bisnis. Taksonomi
tersebut nantinya akan memudahkan bursa dalam
melakukan pemantauan emiten, dan mempermudah
Laporan Tahunan | Annual Report 2015

investor serta pemangku kepentingan di pasar
modal untuk menganalisa laporan keuangan emiten.
Untuk meningkatkan kesejahteraan, Perseroan
memberikan berbagai fasilitas – fasilitas seperti
pemberian gaji yang telah sesuai dengan
ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) tingkat
propinsi, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR),
keikutsertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan, keikutsertaan dalam
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan, memfasilitasi acara rekreasi
karyawan bersama, santunan bagi keluarga yang
meninggal, pemberian cuti tahunan dan cuti
melahirkan, dan fasilitas lainnya.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil
Manajer Investasi dan No. 27/POJK.04/2014 tentang
Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek & Wakil Perantara
Pedagang Efek tanggal 19 Nopember 2014, antara
lain diatur keharusan adanya izin perorangan bagi
para pelaku perorangan yang menjalankan profesi
di bidang pasar modal. Sampai dengan tanggal
31 Desember 2015 Perseroan memiliki karyawan
sebanyak 20 orang yang keseluruhannya merupakan
karyawan tetap, dan 10 karyawan diantaranya telah
memiliki izin standar profesi pasar modal (WPPE,
WPEE, WMI) yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK
(OJK).
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Analisis dan Pembahasan Manajemen
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan usaha pada tahun 2015 adalah sebesar
Rp 628 juta, yang berasal dari kegiatan perantara
perdagangan efek, pendapatan bunga serta
kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek.
Pendapatan usaha pada tahun 2015 mengalami
penurunan sebesar Rp 500 juta atau 44,36 
dibanding tahun 2014 yang tercatat sebesar
Rp 1.128 juta. Penurunan pendapatan usaha ini
terutama disebabkan karena adanya penurunan
dari pendapatan kegiatan perantara perdagangan
efek.
• PENDAPATAN
KEGIATAN
PERANTARA
PERDAGANGAN EFEK
Pendapatan kegiatan dari transaksi perantara
perdagangan efek Perseroan pada tahun
2015 adalah sebesar Rp 486 juta mengalami
penurunan sebesar Rp 156 juta atau 24,30 
dibanding tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp
642 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh
adanya penurunan atas aktivitas perdagangan
saham sebagai akibat perubahan fraksi harga.
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan
efek ini kemudian dikurangi dengan kerugian bersih atas perdagangan efek dari nilai portofolio
saham yang dimiliki Perseroan sebesar Rp 363
juta.
WĞƌƚƵŵďƵŚĂŶ<ŽŵŝƐŝdƌĂŶƐĂŬƐŝ;ũƵƚĂZƵƉŝĂŚͿ
ϭ͘ϱϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ

Perseroan sebagai peserta penjamin emisi efek
untuk penawaran umum saham. Pendapatan
jasa penjaminan emisi Perseroan pada tahun
2015 adalah sebesar Rp 9 juta atau mengalami
penurunan sebesar Rp 4 juta atau 28,53 
dibanding tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp
13 juta, hal ini disebabkan karena berkurangnya
porsi penjaminan yang ditanggung Perseroan
dalam rangka keikutsertaan dalam sindikasi
penjaminan emisi efek.
• PENDAPATAN BUNGA
Pendapatan bunga yang diperoleh Perseroan
merupakan pendapatan bunga atas transaksi
pembelian efek saham dengan janji dijual kembali
(pendapatan reverse repo). Pendapatan bunga
Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp
495 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 22
juta atau 4,65 , dibanding tahun 2014 yang
tercatat sebesar Rp 473 juta.
BEBAN USAHA
Beban usaha Perseroan pada tahun 2015 adalah
sebesar Rp 2.789 juta dimana terjadi penurunan
sebesar Rp 212 juta atau 7,06  dibanding tahun
2014 yang tercatat sebesar Rp 3.001 juta. Penurunan
tersebut terutama disebabkan antara lain oleh
adanya penurunan atas beban jasa profesional serta
beban sewa kantor, walaupun diikuti peningkatan
atas beban kepegawaian serta beban administrasi
dan umum.

ϭ͘Ϯϵϱ
ϲϰϮ
ϰϴϲ

ϱϬϬ

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN

Ϭ
ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

• PENDAPATAN KEGIATAN PENJAMINAN EMISI
DAN PENJUALAN EFEK
Pendapatan kegiatan penjaminan emisi dan
penjualan efek merupakan hasil dari keikutsertaan
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• LABA (RUGI) USAHA
Pada tahun 2015 Perseroan mengalami rugi
usaha sebesar Rp 2.161 juta, kenaikan sebesar
Rp 289 juta atau 15,42  dibandingkan tahun
2014 yang mengalami rugi usaha sebesar Rp
1.873 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan
terutama oleh adanya penurunan pendapatan

usaha, walaupun diikuti dengan penurunan
beban usaha.

aset keuangan yang tersedia untuk dijual yang
belum direalisasi, laba (rugi) aktuarial dari
liabilitas imbalan kerja serta manfaat (beban)
pajak penghasilan. Pada tahun 2015 Perseroan
memperoleh keuntungan sebesar Rp 606 juta,
dibandingkan tahun 2014 yang mengalami
kerugian sebesar Rp 3.275 juta. Keuntungan ini
terutama disebabkan oleh adanya peningkatan
harga saham yang ada di portofolio milik
Perseroan.

• PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN
Pada tahun 2015 penghasilan lain – lain Perseroan
adalah sebesar Rp 2.886 juta dimana mengalami
kenaikan sebesar Rp 1.040 juta atau 56,31 
dibanding tahun 2014 yang tercatat sebesar
Rp 1.847 juta. Peningkatan tersebut terutama
disebabkan oleh kenaikan atas keuntungan
selisih kurs sebagai akibat kenaikan kurs Dollar
Amerika Serikat di pasar, dan kenaikan atas
pendapatan bunga yang diperoleh dari bunga
deposito dan jasa giro, serta bunga dari pinjaman
pihak berelasi.

• LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
Perseroan pada tahun 2015 memperoleh
laba komprehensif sebesar Rp 1.373 juta,
dibandingkan tahun 2014 yang mengalami rugi
komprehensif sebesar Rp 3.258 juta. Keuntungan
ini terutama disumbangkan oleh keuntungan
selisih kurs dan keuntungan atas kenaikan harga
saham yang ada di portofolio milik Perseroan.

• PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pendapatan komprehensif lain yang diperoleh
Perseroan merupakan keuntungan (kerugian)

ϯ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϱϭϭ
Ϯ͘ϰϱϮ

ϭ͘ϯϳϯ

ϭ͘ϬϬϬ
ϲϮϴ

ϭ͘ϭϮϴ
Ϭ
Ͳϯϱϴ ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

Ͳϭ͘ϬϬϬ
ͲϮ͘ϬϬϬ
ͲϮ͘ϭϲϭ

Ͳϭ͘ϴϳϯ
Ͳϯ͘ϬϬϬ
Ͳϯ͘Ϯϱϴ
Ͳϰ͘ϬϬϬ
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PROFITABILITAS
Proʀtabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (Net Proʀt Margin), Imbal Hasil Investasi
(Return On Assets) dan Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity). Rasio ini menggambarkan kemampuan
Perseroan untuk mendapatkan laba pada suatu masa tertentu.
•
•
•

Marjin Laba Bersih (Net Proʀt Margin) adalah rasio dari laba terhadap pendapatan Perseroan.
Imbal Hasil Investasi (Return On Assets) adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba.
Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity) adalah rasio dari laba terhadap ekuitas.

URAIAN

31 Desember

Rasio Keuangan

2013
61,63 %
2,76 %
2,90 %

122,15

150
100
50
0
-50

2014
(285,57) %
(6,02) %
(6,61) %

61,63
2,76 2,90
2013

(6,02)
2014 (6,61)

1,53
1,43
2015

-100
-150
-200
-250
-300
-350
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(285,57)
Net Profit Margin

Return On Assets

Return On Equity

2015
122,15 %
1,43 %
1,53 %

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

ARUS KAS

• ASET
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp 53.797 juta dimana terjadi
kenaikan sebesar Rp 305 juta atau 0,57  dibanding
aset Perseroan pada tahun 2014 yang berjumlah Rp
53.492 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan
oleh adanya kenaikan kas dan setara kas sebagai
akibat penguatan kurs Dollar Amerika Serikat, serta
peningkatan piutang reverse repo dan deposito
berjangka.

• AKTIVITAS OPERASI
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp 1.303 juta terutama
terdiri dari penerimaan dari operasi lainnya sebesar
Rp 2.112 juta, penerimaan penghasilan bunga
sebesar Rp 1.814 juta serta penerimaan penjualan
portofolio efek sebesar Rp 428 juta, yang diimbangi
dengan berbagai pembayaran seperti pembayaran
kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp 2.754
juta, serta pembayaran atas efek diperdagangkan
sebesar Rp 495 juta.

• LIABILITAS
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31
Desember 2015 adalah sebesar Rp 3.555 juta
dimana terjadi penurunan sebesar Rp 1.068 juta
atau 23,11  dibanding liabilitas Perseroan pada
tahun 2014 yang berjumlah Rp 4.623 juta. Penurunan
jumlah liabilitas tersebut disebabkan terutama oleh
adanya penurunan utang pada lembaga kliring dan
penjaminan serta penurunan utang nasabah – pihak
ketiga, karena sebagian utang tersebut belum jatuh
tempo.
• EKUITAS
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31
Desember 2015 adalah sebesar Rp 50.243 juta
dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.373
juta atau 2,81  dibandingkan ekuitas Perseroan
pada tahun 2014 yang berjumlah Rp 48.870 juta.
Kenaikan jumlah ekuitas tersebut disebabkan oleh
adanya peningkatan keuntungan tahun berjalan,
serta penurunan deʀsit komponen ekuitas lainnya,
sebagai akibat kenaikan nilai saham yang ada di
portofolio milik Perseroan yang belum terealisasi.
TOTAL ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS
60.000

53.492

53.797

54.567

50.000

52.127
48.870

40.000

50.243

30.000
20.000

4.623

10.000
0

2.439
2013

3.555
2014
Aset

2015
Liabilitas

Ekuitas
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Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp 372 juta terutama terdiri
dari penerimaan penjualan portofolio efek sebesar
Rp 3.784 juta, penerimaan dari nasabah sebesar Rp
1.789 juta, penerimaan penghasilan bunga sebesar
Rp 1.418 juta, serta penerimaan komisi perantara
perdagangan efek sebesar Rp 642 juta, yang
diimbangi dengan berbagai pembayaran seperti
pembayaran kepada pemasok dan karyawan
sebesar Rp 2.700 juta, pembayaran operasi lainnya
sebesar Rp 2.366 juta, pembayaran kepada
lembaga kliring dan penjaminan sebesar Rp 1.799
juta, serta pembayaran atas efek diperdagangkan
sebesar Rp 404 juta.
• AKTIVITAS INVESTASI
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015, terdiri dari penerimaan penjualan
aset tetap sebesar Rp 70 juta.
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2014, terdiri dari pembayaran perolehan
aset tetap sebesar Rp 21 juta.
TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Tingkat kolektibilitas piutang merupakan indikator
kemampuan Perseroan untuk mendapatkan
penghasilan dari penagihan piutang, dan diukur
dengan menggunakan perbandingan jumlah
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pendapatan usaha terhadap piutang jangka pendek
Perseroan, yang berupa piutang kepada nasabah
untuk transaksi efek nasabah. Jangka waktu kredit
yang diberikan Perseroan adalah 3 hari, dan sampai
saat ini tidak ada nasabah yang melebihi jangka
waktu kredit tersebut. Disamping itu Perseroan tidak
memberikan fasilitas marjin kepada nasabah berupa
dana talangan untuk transaksi efek nasabah.

Sedangkan untuk Solvabilitas Aset pada tanggaltanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing adalah sebesar 6,61  dan 8,64 .
Penurunan rasio liabilitas terhadap aset disebabkan
adanya penurunan total liabilitas, walaupun diikuti
dengan adanya kenaikan total aset.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan
berkewajiban
untuk
memenuhi
persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
berdasarkan peraturan Bapepam & LK No. V.D.5
yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam
& LK No. Kep-566/BL/2011 tertanggal 31 Oktober
2011. Berdasarkan peraturan tersebut perusahaan
efek wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp 25.000
juta atau 6,25  dari jumlah liabilitas ditambah
ranking liabilities, mana yang lebih tinggi. Pada
tanggal 30 Desember 2015, Perseroan memiliki
saldo MKBD di atas ketentuan yang ditetapkan yaitu
sebesar Rp 26.844 juta.

• LIKUIDITAS
Likuiditas
diukur
dengan
menggunakan
perbandingan jumlah aset lancar (diluar penyertaan
pada bursa efek, aset pajak tangguhan, aset tetap
dan aset lain-lain) terhadap liabilitas jangka pendek
dan merupakan indikator kemampuan Perseroan
untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek
dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.
Rasio likuiditas Perseroan pada tanggal-tanggal 31
Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah
sebesar 1.504,26  dan 1.148,72 . Kenaikan
rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek
tersebut disebabkan karena penurunan liabilitas
jangka pendek pada tahun 2015 sebesar Rp 1.068
juta atau 23,11  jika dibandingkan dengan tahun
2014, yang disebabkan antara lain oleh adanya
penurunan utang lembaga kliring dan penjaminan
serta penurunan atas utang nasabah – pihak ketiga.
• SOLVABILITAS
Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk
memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan
seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan
membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah
ekuitas (Solvabilitas Ekuitas) atau membandingkan
jumlah liabilitas dengan jumlah aset (Solvabilitas
Aset).
Perseroan memiliki Solvabilitas Ekuitas pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
masing-masing sebesar 7,07  dan 9,46 .
Penurunan rasio liabilitas terhadap ekuitas tersebut
terutama disebabkan oleh peningkatan total ekuitas
walaupun diikuti dengan penurunan total liabilitas.
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MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

PROSPEK USAHA DAN ASPEK PEMASARAN
Dalam bidang Perantara Pedagang Efek, Perseroan
akan menambah jumlah nasabah perorangan
maupun nasabah institusi. Pelayanan yang optimal
akan terus ditingkatkan, dengan adanya fasilitas
Remote Trading, kecepatan dan ketetapan dalam
melakukan transaksi pesanan nasabah dapat
terjamin. Perseroan juga akan meningkatkan
dalam memberikan informasi investasi yang dapat
dipercaya.
Perseroan akan meningkatkan aktivitas dalam
bidang Penjamin Emisi Efek, baik dalam penawaran
umum saham maupun dalam bidang Investment
Banking. Perseroan menargetkan perusahaan
menengah yang bergerak dalam industri yang
memiliki prospek usaha yang baik. Perseroan
akan memberikan nilai tambah sebagai Penasehat
Keuangan (Financial Advisory) bagi perusahaan
menengah agar dapat terus berkembang. Selain
itu divisi ini akan meningkatkan jalinan komunikasi
dan kerjasama dengan perusahaan - perusahaan
sekuritas lain dalam menangani berbagai proyek
sindikasi penjaminan emisi saham.

Dimasa mendatang dalam usaha Perseroan
memperluas jaringan pemasaran, dilakukan
dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan
meluncurkan fasilitas transaksi saham melalui
internet (Online Trading). Keunggulan online trading
antara lain kemampuannya menjangkau kota – kota
besar di Indonesia, fasilitas ini sangat memudahkan
nasabah untuk melakukan transaksi di berbagai
lokasi, sepanjang nasabah tersebut memiliki koneksi
dengan jaringan internet.
TARGET/PROYEKSI
Target/proyeksi pendapatan usaha pada awal tahun
2015 sebesar Rp 3.532 juta sedangkan hasil yang
dicapai (realisasi) sebesar Rp 628 juta, sehingga
dari perbandingan tersebut didapat bahwa hasil
yang dicapai adalah sebesar 17,78  dari target/
proyeksi pendapatan usaha pada awal tahun 2015.
Target/proyeksi laba usaha pada awal tahun 2015
sebesar Rp 453 juta sedangkan hasil yang dicapai
(realisasi) mengalami rugi usaha sebesar Rp 2.161
juta, hasil ini tidak dapat diperbandingkan antara
perolehan laba usaha dengan mengalami rugi
usaha.
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Target/proyeksi laba bersih pada awal tahun 2015
sebesar Rp 721 juta sedangkan hasil yang dicapai
(realisasi) memperoleh laba bersih sebesar Rp 767
juta, sehingga dari perbandingan tersebut didapat
bahwa hasil yang dicapai adalah sebesar 106,38
 dari target/proyeksi laba bersih pada awal tahun
2015.
Target/proyeksi pendapatan usaha yang ingin
dicapai Perseroan untuk tahun 2016 adalah sebesar
Rp 3.280 juta. Sedangkan target/proyeksi laba
usaha yang ingin dicapai Perseroan untuk tahun
2016 adalah sebesar Rp 265 juta. Kemudian target/
proyeksi laba komprehensif yang ingin dicapai
Perseroan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp
1.465 juta.
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH
TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah
& Jerry pada tanggal 15 Maret 2016 dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Sampai
dengan dibuatnya Laporan Keuangan Tahunan
2015, Perseroan tidak mempunyai informasi dan
fakta material setelah tanggal laporan akuntan.
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Informasi Khusus
PENCATATAN DAN HARGA SAHAM
Tahun

Harga Saham
Terendah
dĞƌƟŶŐŐŝ

Kwartal

Jumlah Saham
(Lembar)

Penutupan

2004

215

315

220

349,558,000

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

I
II
III
IV
I
II
III

50
35
30
66
50
50
50
75
104
71
69
68
91
62
78
81

275
60
200
120
92
77
85
200
165
145
122
121
130
120
90
81

55
60
104
70
60
63
85
140
144
87
80
100
128
77
78
81

376.319,500
937.000
11.193.000
6.692.500
22.765.000
3.886.000
6.002.000
46.542.200
315.500
181.900
5.000
601.000
253.700
51.600
1.200
5.000

IV

81

81

81

2.000

2015

DIVIDEN
Tahun

Dividen per Saham
(Rp)

Jumlah Saham
(Lembar)

Jumlah Dividen
(Rp)

Tanggal
Pembayaran

2004

6

255.000.000

1.530.000.000

15 Desember 2005

2005

8

255.000.000

2.040.000.000

15 Agustus 2006

2006

6,50

255.000.000

1.657.500.000

21 Agustus 2007

2007

9,50

255.000.000

2.422.500.000

24 Desember 2008

PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI 5  ATAU LEBIH SAHAM PERSEROAN
No

Nama Pemegang Saham

Alamat Pemegang Saham

1

PT Jeje Yutrindo Utama

Plaza Asia (ABDA) Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman
Kav. 59, Jakarta Selatan

Status
A/I

Jumlah Saham

I

133.725.000

52,44

Jumlah

133.725.000

52,44

%

KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
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Tahun

Nama

Jabatan

Jumlah Saham
(Lembar)

Pemilikan
%

1

Johnlin Yuwono

Komisaris Utama

0

0

2

Oey Rivera Wijaya

Komisaris Independen

0

0

3

Luciana

Direktur Utama

0

0

4

Rusmady Hansa

Direktur Independen

0

0
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KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT
No

Keterangan

Jumlah Saham

1

Pemodal Nasional

119.194.100

2

Pemodal Asing

805.900

Total

120.000.000

JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR DI MASYARAKAT
No

Keterangan
Modal Dasar

Jumlah Saham
(Lembar)

Jumlah Nominal
(Rp)

540.000.000

108.000.000.000

%

Modal Disetor Penuh :
1

PT Jeje Yutrindo Utama

133.725.000

26.745.000.000

52,44

2

Masyarakat

121.275.000

24.255.000.000

47,56
100,00

Jumlah Modal Disetor Penuh

255.000.000

51.000.000.000

Saham Dalam Portepel

285.000.000

57.000.000.000

KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI
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Tata Kelola Perusahaan
Perseroan menyadari sepenuhnya mengenai
pentingnya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance/GCG), Perseroan percaya
bahwa dengan semakin baiknya penerapan tata
kelola perusahaan maka akan memberikan hasil
yang lebih baik pula kepada kinerja Perseroan.
Dalam rangka menjaga dan menciptakan nilai
tambah bagi semua pihak yang berkaitan dengan
kegiatan usaha Perseroan antara lain dengan
pemegang saham, manajemen, pihak kreditur,
pemerintah, karyawan dan seluruh stakeholder
lainnya, diperlukan penerapan prinsip-prinsip dari
GCG. Adapun prinsip-prinsip GCG yang senantiasa
dan akan diterapkan oleh Perseroan adalah :
Prinsip Fairness
• Perlindungan terhadap seluruh kepentingan
pemegang saham, yaitu dengan dibentuknya
Komisaris Independen yang dimaksudkan
untuk melindungi pemegang saham minoritas.
• Pengelolaan Perseroan selalu memperhatikan
kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan
prinsip keadilan dan kesetaraan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip Transparency
• Laporan keuangan Perseroan diaudit oleh
kantor akuntan public yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan dilaporkan ke
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bursa Efek
Indonesia serta diumumkan dalam surat kabar
yang mempunyai peredaran nasional secara
berkala.
• Setiap akan melakukan corporate action yang
material, Perseroan selalu menyampaikan
kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia
dan Bapepam & LK.
• Pengelolaan aset atau investasi dilakukan
secara hati-hati dan bertanggung jawab.
Prinsip Accountability
• Mengatur kejelasan fungsi, hak dan kewajiban,
wewenang dan tanggung jawab masing-masing
antara pemegang saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
• Membentuk Komite Audit independent yang
diketuai oleh Komisaris Independen.
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Prinsip Responsibility
• Perseroan telah mengikutsertakan karyawan
dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek).
• Perseroan
secara
konsisten
melakukan
pembayaran dan pelaporan pajak tepat pada
waktunya.
Perseroan telah melakukan langkah - langkah dalam
mencapai tata kelola perusahaan yang baik, sesuai
dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah
memiliki Komisaris Independen yang bekerja sama
dengan Komisaris Utama dalam melaksanakan
pengawasan. Perseroan telah memiliki Direktur
Tidak Teraʀliasi, guna menjamin adanya proses
pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan
operasional yang lebih obyektif. Perseroan telah
membentuk Komite Audit yang terdiri dari Komisaris
Independen yang bertindak sebagai Ketua dan 2
orang anggota guna membantu Dewan Komisaris
dalam melakukan pengawasan. Dan Perseroan
juga telah memiliki Sekretaris Perusahaan sebagai
media komunikasi antara Perseroan dengan para
stakeholders.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pada tanggal 19 Juni 2015 di Hotel Sofyan Betawi,
Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam
RUPST telah diputuskan untuk tidak membagikan
dividen tunai dalam tahun buku 2014 kepada
pemegang saham. Hal ini dikarenakan rencana
Perseroan untuk mendukung pengembangan dan
pertumbuhan Perseroan sehingga diharapkan
dapat meningkatkan proʀtabilitas Perseroan kedepannya, sedangkan laba bersih tahun buku 2014
digunakan untuk :
1.

Sebesar Rp 10.000.000,- dialokasikan dan
dibukukan sebagai laba ditahan/retained
earning untuk mendukung pengembangan
Perseroan
2. Sisanya sebesar Rp 13.389.707,- dibukukan
untuk menambah modal kerja Perseroan.
Disamping
itu
dalam
RUPST
diputuskan
mengadakan
perubahan
Anggaran
Dasar
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan
Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

•

DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris merupakan perwakilan dari seluruh
pemegang saham Perseroan. Dewan Komisaris
bertugas untuk mengawasi pengurusan Perseroan
yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat
kepada Direksi.

DEWAN DIREKSI
Direksi saat ini memiliki 2 orang anggota, yang
terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Independen,
dimana Direktur Independen tersebut merupakan
Direktur yang tidak teraʀliasi dengan pemegang
saham pengendali Perseroan. Adanya komposisi
Direktur Independen tersebut telah memberikan
hasil berupa keputusan yang dilandasi atas sikap
profesional dan tidak adanya pengaruh atau
kepentingan tertentu yang dominan dari pemegang
saham. Direksi Perseroan dibentuk dari individu
yang memiliki berbagai keahlian, khususnya di
bidang pasar modal dan keuangan. Pengetahuan
dan pengalaman dari anggota Direksi telah
memberikan kepastian akan kemampuan Direksi
dalam memimpin aktivitas operasional Perseroan.

Saat ini Perseroan memiliki 2 orang anggota
Komisaris, yang terdiri dari Komisaris Utama dan
Komisaris Independen. Dengan adanya Komisaris
Independen tersebut, maka pengawasan dan nasihat
dapat lebih obyektif dan tetap memperhatikan
kepentingan dari pemegang saham independen.
Calon anggota Komisaris dapat diajukan oleh
seluruh pemegang saham, sementara calon anggota
Komisaris Independen hanya dapat diajukan oleh
pemegang saham independen. Selanjutnya para
anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam memenuhi
tanggung-jawabnya Dewan Komisaris melakukan
hal-hal berikut :

•

Selanjutnya para anggota Direksi diangkat dan
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Dalam memenuhi tanggung-jawabnya Direksi telah
melakukan hal berikut :
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Mewakili seluruh kepentingan para pemegang
saham Perseroan.
Mempraktekkan keadilan dan memiliki integritas
baik secara individu maupun secara kolektif
dalam Dewan Komisaris.
Mempromosikan visi dan misi Perseroan
serta mempromosikan peraturan-peraturan
Perseroan mengenai kepatuhan dank ode etik.
Mempelajari dan mendalami bisnis yang
dilakukan oleh Perseroan, dan mengerti
mengenai risiko bisnis perusahaan efek.
Melakukan penelaahan dan ikut mengawasi
strategi, rencana, sasaran bisnis yang telah
dipaparkan oleh Direksi.
Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja
keuangan Perseroan.
Menjamin proses, control dan prosedur operasi
standar telah dibuat dan dilaksanakan, sehingga
integritas dari laporan keuangan Perseroan
dapat dipertanggung-jawabkan sepenuhnya.
Melakukan review menyeluruh dan obyektif atas
kinerja Direktur Utama, dan dengan bantuan
Direktur Utama mereview kinerja Direktur.
Menyempatkan waktu yang cukup untuk
kepentingan Dewan Komisaris, dan masalahmasalah yang timbul dalam Komite Audit.
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Melakukan perencanaan dan review terhadap
proses
suksesi,
promosi/nominasi
dan
remunerasi Direksi.
Mengevaluasi kinerja dan efektiʀtas Dewan
Komisaris.

•

•

•
•

•

Memperlihatkan obyektivitas dan integritas
tinggi, baik secara individu maupun secara
kolektif.
Memperlihatkan kemampuan kepemimpinan
dan
tanggung-jawab,
untuk
membawa
Perseroan lebih maju dan berkembang.
Mempromosikan
visi
dan
misi
serta
mempromosikan peraturan Perseroan mengenai
kepatuhan dan kode etik.
Melakukan review terperinci mengenai kinerja
operasional Perseroan
Melakukan perencanaan dan review terhadap
suksesi, promosi/nominasi dan remunerasi
manajemen.
Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan
efektivitas manajemen.

PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI
DIREKSI
Direksi berperan signiʀkan dalam menjalankan dan
mengatur tata kelola Perseroan, untuk meningkatkan
pengetahuan maka Direksi telah mengikuti berbagai
seminar, sosialisasi dan pelatihan dalam bidang
pasar modal
RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

selalu
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dilaksanakan baik secara rutin maupun temporer,
guna mengantisipasi secara cepat dan akurat atas
setiap perkembangan yang terjadi berkaitan dengan
Perseroan. Rapat dilaksanakan baik untuk seluruh
Komisaris dan Direksi, maupun secara khusus antar
anggota Komisaris dan atau Direksi.
Dalam Rapat tersebut dibahas mengenai kebijakan
dan strategi yang telah dan akan dijalankan
Perseroan, juga memastikan bahwa kinerja
Perseroan telah sesuai dengan rencana kerja yang
telah disusun pada awal tahun. Serta mengevaluasi
apakah kegiatan operasional Perseroan telah sesuai
dengan aktivitas usaha secara umum dan prinsip
tata kelola perusahaan yang baik.
Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara rutin
setiap 3 bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris, dan dilaksanakan
secara temporer bila Dewan Komisaris merasa ada
yang perlu dibahas terhadap kebijakan dan strategi
yang akan dijalankan Perseroan. Sedangkan
rapat Dewan Komisaris dengan anggota Direksi
dilaksanakan secara rutin setiap 4 bulan sekali,
dan dilaksanakan secara temporer bila dirasa
ada yang perlu dibahas mengenai kebijakan yang
akan dijalankan Perseroan. Rapat anggota Direksi
dilaksanakan secara rutin setiap 1 bulan sekali, dan
dilaksanakan secara temporer bila anggota Direksi
merasa ada yang perlu dibahas terhadap kebijakan
yang akan dijalankan Perseroan.

dipublikasi, juga pemenuhan semua ketentuan yang
terkait terhadap Perseroan dan memeriksa laporan
dari internal audit.
Komite
Audit
juga
berkewajiban
untuk
memperhatikan risiko yang dihadapi Perseroan
dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi,
kemudian melakukan investigasi dan melaporkan
kepada Dewan Komisaris mengenai keluhan
yang muncul terhadap Perseroan dan menjaga
kerahasiaan dokumen, data dan informasi.
Rapat Komite Audit dilaksanakan secara rutin
setiap 6 bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh
anggota Komite Audit, dan dilaksanakan secara
temporer bila Komite Audit merasa ada yang perlu
dibahas terhadap kebijakan dan strategi yang telah
dijalankan Perseroan.
Komite Audit berwenang untuk mengakses
catatan atau informasi tentang karyawan, dana,
aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam
melaksanakan wewenangnya, Komite Audit bekerja
sama dengan Divisi Kepatuhan. Selanjutnya setiap
hasil Rapat Komite Audit segera disampaikan
kepada Dewan Komisaris agar dapat dibahas
dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam
memenuhi tanggung-jawabnya Komite Audit
melakukan hal berikut :
•

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Penetapan dan besarnya remunerasi anggota
Dewan Komisaris ditentukan oleh Komisaris Utama,
dan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan untuk tahun 2015, anggota Dewan
Komisaris memperoleh remunerasi sebesar Rp 102
juta. Penetapan dan besarnya remunerasi anggota
Direksi ditentukan oleh Komisaris Utama, untuk
tahun 2015 remunerasi anggota Direksi adalah
sebesar Rp 211 juta.
KOMITE AUDIT
Saat ini Komite Audit memiliki 3 orang anggota,
dimana 1 orang diantaranya merupakan Komisaris
Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite
Audit. Komite Audit telah bertanggung-jawab untuk
memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris
terhadap laporan yang dibuat oleh Direksi,
khususnya terhadap hal-hal yang dipandang
memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris. Serta
melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan
dengan
tanggung-jawab
Dewan
Komisaris,
seperti pemeriksaan laporan keuangan yang akan
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•

•

•

•

•

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan
yang dikeluarkan Perseroan kepada publik
dan pihak otoritas, seperti laporan keuangan,
proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan
terhadap peraturan perundangan di bidang
pasar modal, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan
kegiatan Perseroan.
Memberikan pendapat independen dalam hal
terjadi perbedaan pendapat antara manajemen
Perseroan dan akuntan atas jasa yang
diberikannya.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang
didasarkan pada independensi, ruang lingkup
penugasan dan fee.
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan
pemeriksaan oleh auditor internal dan
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh
Direksi atas temuan auditor internal.
Melakukan penelaahan terhadap aktivitas
pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan
oleh Direksi.

•

•

Menelaah dan memberikan saran kepada
Dewan Komisaris terkait dengan adanya
potensi benturan kepentingan.
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan
informasi Perseroan.

Susunan Komite Audit Perseroan pada tanggal 31
Desember 2015 adalah sebagai berikut :
Ketua
Anggota
Anggota

: Oey Rivera Wijaya
: Rika Tri Indriyani
: Deddy Gunawan

RIKA TRI INDRIYANI,
Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta
tahun 1983. Menyelesaikan pendidikan Sarjana
Ilmu Komunikasi, Jurusan Advertising & Marketing
Communication di Universitas Mercu Buana
pada tahun 2008. Memulai karirnya di PT Rolimex
Kimia Nusamas (Sinarmas Group) sebagai Sales
Administration Ofʀcer (2006 – 2008). Menjabat
sebagai Business Manager PT Sumber Cakrawala
Intinusa (2008 - 2009). Menjabat sebagai Direktur
merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan di
PT Aneka Kemasindo Utama Tbk (2009 – 2011).
Menjabat sebagai Direktur Utama di PT Jaring Emas
Jentera sejak tahun 2011 sampai sekarang. Periode
jabatan anggota Komite Audit dari tanggal 19 Juni
2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi
dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan
remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris.
Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk
diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris. Remunerasi adalah
imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai
dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang
anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
Komite Nominasi & Remunerasi mempunyai tugas
dan tanggung jawab sebagai berikut :
a.

1.

2.

3.

DEDDY GUNAWAN,
Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Tangerang
tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan Sarjana
Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK,
Jakarta pada tahun 1994. Memulai karirnya di PT
Petindo Jaya Sakti dengan jabatan terakhir sebagai
Manager Keuangan (1987 – 2007). Menjabat
sebagai Manager Accounting di PT Asia Prima
Packaging sejak tahun 2007 sampai sekarang.
Periode jabatan anggota Komite Audit dari tanggal
30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

Nominasi

4.

b.

Remunerasi
1.

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI
Saat ini Komite Nominasi & Remunerasi memiliki
3 orang anggota, dimana 1 orang diantaranya
merupakan Komisaris Independen yang merangkap
sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi.
Komite Nominasi & Remunerasi adalah komite yang
dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan
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Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris mengenai :
a) Komposisi jabatan anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris.
b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan
dalam proses nominasi.
c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris
Membantu Dewan Komisaris melakukan
penilaian kinerja anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris berdasarkan
tolok ukur yang telah disusun sebagai
bahan evaluasi.
Memberikan
rekomendasi
kepada
Dewan Komisaris mengenai program
pengembangan kemampuan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Memberikan usulan calon yang memenuhi
syarat sebagai anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris kepada Dewan
Komisaris untuk disampaikan kepada
RUPS.

2.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris mengenai :
a) Struktur remunerasi.
b) Kebijakan atas remunerasi.
c) Besaran atas remunerasi
Membantu Dewan Komisaris melakukan
penilaian kinerja dengan kesesuaian
remunerasi yang diterima masing – masing
anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris.
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Susunan Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan
pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai
berikut :

anggota Komite Nominasi & Remunerasi dari
tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2016.
SEKRETARIS PERUSAHAAN

Ketua
Anggota
Anggota

: Oey Rivera Wijaya
: Jonathan Yuwono
: Sutan Wijono

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi dilaksanakan
secara rutin setiap 6 bulan sekali yang dihadiri oleh
mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi &
Remunerasi, yang salah satunya merupakan Ketua
Komite Nominasi & Remunerasi.
JONATHAN YUWONO,
Anggota Komite Nominasi & Remunerasi
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta
tahun 1982. Menyelesaikan pendidikan Bachelor
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Utama sejak tahun 2011 sampai sekarang. Periode
jabatan Internal Audit dari tanggal 30 Juni 2013
sampai dengan 30 Juni 2016 dan periode jabatan
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Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya
antara lain mengikuti perkembangan pasar modal
khususnya peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat
atas setiap informasi yang berkaitan dengan kondisi
Perseroan, memberi masukan kepada Direksi dalam
mematuhi ketentuan pasar modal, serta sebagai
penghubung antara Perseroan dengan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, KPEI,
KSEI dan masyarakat.
Perseroan menyadari sepenuhnya akan pentingnya
membuka semua jalur komunikasi dengan para
stakeholder, yaitu pemegang saham, nasabah,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia,
KPEI, KSEI, analis maupun pihak lainnya yang
terkait dengan Perseroan. Komunikasi yang baik
akan memberikan kepastian bagi para stakeholder
mengenai perkembangan terbaru Perseroan,
sementara Perseroan juga mengharapkan adanya
umpan balik (feedback) dari para stakeholders untuk
peningkatan kinerja Perseroan. Distribusi informasi
tersebut telah dilakukan melalui berbagai cara.
Sesuai dengan ketentuan di pasar modal mengenai
kewajiban penyampaian informasi, Perseroan
melalui Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan
Laporan Keuangan Triwulanan, Laporan Keuangan
Tengah Tahunan, Laporan Tahunan kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek
Indonesia, KPEI, KSEI secara tepat waktu serta
dikomunikasikan kepada publik melalui surat kabar.
Perseroan juga selalu menyampaikan informasi
penting yang bersifat temporer untuk menghindari
adanya ketidak jelasan informasi, baik melalui Bursa
Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
maupun media massa. Sekretaris Perusahaan saat
ini dijabat oleh Rusmady Hansa.
Pada tanggal 19 Juni 2015 bertempat di Hotel
Sofyan Betawi, Perseroan telah melaksanakan
Paparan Publik (Public Expose) yang menjelaskan
perkembangan kinerja Perseroan, kebijakan yang
telah dan akan diambil serta prospek usaha, acara
ini dihadiri oleh para pemegang saham dan investor.

INTERNAL AUDIT
Divisi Internal Audit melakukan kegiatan pemberian
keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen
dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan
nilai dan memperbaiki operasional Perseroan,
melalui pendekatan yang sistematis, dengan
cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola
perusahaan. Struktur dan kedudukan unit audit
internal adalah satu tingkat di bawah Direksi dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Utama.

ini ditetapkan sebagai wakil yang ditugaskan oleh
Perseroan untuk menangani proses pemeriksaan
dari Bapepam & LK dan Bursa Efek Indonesia. Dalam
memenuhi tanggung-jawabnya divisi kepatuhan
melakukan hal berikut :
•

•
•
•

Divisi Internal Audit berwenang untuk mengakses
seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan
terkait dengan tugas dan fungsinya, juga melakukan
komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan
Komisaris dan Komite Audit, selain itu mengadakan
rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi,
Dewan Komisaris dan Komite Audit, selanjutnya
melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan
auditor eksternal. Dalam memenuhi tanggungjawabnya divisi Internal Audit melakukan hal berikut:

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Menyusun dan melaksanakan rencana audit
internal tahunan.
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan
pengendalian intern dan sistem manajemen
risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas
eʀsiensi dan efektivitas di bidang keuangan,
akuntansi, operasional, sumber daya manusia,
pemasaran, teknologi informasi.
Memberikan saran perbaikan dan informasi
yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa
pada semua tingkat manajemen.
Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan
laporan tersebut kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris.
Memantau, menganalisis dan melaporkan
pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan.
Bekerja sama dengan Komite Audit.
Menyusun program untuk mengevaluasi mutu
kegiatan audit internal yang dilakukan.
Melakukan pemeriksaan khusus apabila
diperlukan.

•

•
•

•

Mengidentiʀkasi kebijakan, prosedur operasi
standar dan peraturan perundang-undangan
yang terkait.
Menyusun kebijakan dan posedur tugas pokok
dan fungsi divisi kepatuhan.
Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap
kebijakan dan prosedur operasi standar.
Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap
ketentuan mengenai perizinan.
Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap
ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan
pegawai.
Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap
ketentuan mengenai pengendalian internal.
Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap
ketentuan
mengenai
pencegahan
dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang
serta pendanaan kegiatan terorisme.
Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap
ketentuan mengenai perdagangan efek.
Melakukan penanganan dan pengadministrasian
pengaduan nasabah dengan wajib memiliki
mekanisme khusus untuk menangani dan
menindaklanjuti pengaduan tertulis dari
nasabah (internal dispute resolution).
Melakukan pengawasan rencana kelangsungan
usaha (business continuity plan).
Menyampaikan laporan secara berkala minimal
1 kali dalam setahun, dan laporan secara
insidental kepada Dewan Komisaris dan atau
Direksi.
Menyediakan bantuan dan melakukan pelatihan
kepada pegawai pada divisi lain dalam rangka
memenuhi kepatuhan divisi dimaksud terhadap
peraturan perundang-undangan di pasar modal
dan peraturan lain yang terkait.

Divisi kepatuhan wajib melaporkan secara rahasia
kepada Dewan Komisaris dan Bapepam & LK jika
menemukan adanya indikasi pelanggaran atas
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dilakukan oleh Perseroan atau nasabah.

KEPATUHAN (COMPLIANCE)

MANAJEMEN RISIKO

Divisi kepatuhan wajib bersifat independen dari divisi
lainnya, namun memiliki akses yang tidak terbatas
kepada divisi lainnya terkait dengan tugasnya
untuk memastikan kepatuhan Perseroan. Divisi

Divisi manajemen risiko bertanggung jawab untuk
mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun
parameter dan melakukan veriʀkasi dalam
memproses pesanan dan atau instruksi, baik untuk
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kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan
Perseroan, dan melaksanakan transaksi efek
dengan ketentuan :
•

•

•

•

•

Menyusun dan memastikan pelaksanaan
parameter batasan transaksi (trading limit),
baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk
kepentingan Perseroan, yang formulasinya
tertuang dalam Prosedur Operasi Standar
(SOP).
Melakukan veriʀkasi bahwa rekening efek
nasabah telah dibuka dan disetujui oleh divisi
pemasaran.
Melakukan veriʀkasi sebelum melaksanakan
pesanan dan atau instruksi nasabah untuk
memastikan ketersediaan dana dan atau efek
dalam rekening efek nasabah, dalam rangka
penyelesaian transaksi efek.
Bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening
efek di Perseroan, veriʀkasi ketersediaan dana
dan atau efek dilakukan dengan memastikan
bahwa nasabah dimaksud telah membuat
pernyataan tertulis.
Pelaksanaan veriʀkasi terhadap rekening
efek dan ketersediaan dana dan atau efek,
dapat dilakukan baik secara manual maupun
elektronik melalui sistem manajemen risiko
Perseroan yang terintegrasi.

Divisi manajemen risiko wajib menyusun Prosedur
Operasi Standar, terkait dengan transaksi efek yang
dilakukan untuk kepentingan Perseroan atau pihak
teraʀliasi, seperti pemegang saham, anggota Direksi,
Dewan Komisaris maupun pegawai Perseroan, dan
melaporkan transaksi efek dimaksud kepada divisi
kepatuhan.
TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN
1.

MANAJEMEN MODAL

Perusahaan mengelola modal ditujukan untuk
memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan
usaha secara berkelanjutan dan memaksimumkan
imbal hasil kepada pemegang saham melalui
optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Untuk
memelihara atau mencapai struktur modal yang
optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah
pembayaran
dividen,
pengurangan
modal,
penerbitan saham baru atau membeli kembali
saham beredar, mendapatkan pinjaman baru atau
menjual aset untuk mengurangi pinjaman.
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Perusahaan juga diwajibkan untuk memelihara
persyaratan minimum modal kerja bersih seperti
yang disebutkan dalam peraturan Bapepam dan
LK No. V.D.5, yang antara lain menentukan Modal
Kerja Bersih Disesuaikan untuk PE yang beroperasi
sebagai perantara perdagangan efek, manajer
investasi dan penjamin emisi sebesar Rp 25 miliar
atau 6,25  dari total liabilitas tanpa Utang SubOrdinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran
Umum / Penawaran Terbatas ditambah Ranking
Liabilities, mana yang lebih tinggi. Jika hal ini tidak
dipantau dan disesuaikan, tingkat modal kerja
sesuai peraturan dapat berada di bawah jumlah
minimum yang ditetapkan oleh regulator, yang
dapat mengakibatkan berbagai sanksi penghentian
sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Untuk
mengatasi risiko ini, Perusahaan terus mengevaluasi
tingkat kebutuhan modal kerja berdasarkan
peraturan dan memantau perkembangan peraturan
tentang modal kerja bersih yang disyaratkan dan
mempersiapkan peningkatan batas minimum yang
diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi
dari waktu ke waktu di masa datang. Perusahaan
telah memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih
Disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2015.
Perusahaan juga diwajibkan untuk mempunyai
modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan
oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 179/
KMK.010/2003 tentang kepemilikan saham dan
permodalan perusahaan efek. Pada tanggal 31
Desember 2015, Perusahaan telah memenuhi
persyaratan tersebut.
2.

MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah mendokumentasikan kebijakan
manajemen risiko keuangannya.Kebijakan yang
ditetapkan merupakan strategi bisnis secara
menyeluruh dan ʀlosoʀ manajemen risiko.
Keseluruhan strategi manajemen risiko Perusahaan
ditujukan
untuk
meminimalkan
pengaruh
ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap
kinerja keuangan Perusahaan. Dewan Direksi
menentukan kebijakan tertulis manajemen risiko
keuangan secara keseluruhan melalui masukan
laporan komite-komite risiko yang dibentuk dalam
divisi-divisi terkait.
Perusahaan beroperasi di dalam negeri dan
menghadapi berbagai risiko keuangan, termasuk
likuiditas, harga pasar, kredit dan suku bunga.
Dana Perusahaan dan eksposur suku bunga
dikelola oleh fungsi keuangan Perusahaan sesuai
dengan kerangka kebijakan yang disetujui oleh

komite. Kerangka tersebut memaparkan risiko pada
Perusahaan dan langkah-langkah yang akan diambil
untuk mengelola risiko. Komite risiko Perusahaan
menetapkan dan memantau kebijakan ini.
Risiko Harga Pasar
Eksposur Perusahaan terhadap risiko harga pasar
terutama muncul dari counterparty yang gagal
memenuhi liabilitasnya atau melalui kesalahan
perdagangan dan kesalahan lainnya. Dalam
transaksi perdagangan di bursa, Perusahaan
bertindak sebagai prinsipal dan kemudian menovasi
kontrak tersebut ke nasabah. Kegagalan nasabah
menerima perdagangan akan menyebabkan
Perusahaan terkena risiko harga pasar.
Perusahaan juga menghadapi risiko harga pasar
terkait investasi tersedia untuk dijual. Untuk
mengelola risiko harga yang timbul dari investasi
ini, Perusahaan mendiversiʀkasi portofolionya.
Diversiʀkasi portofolio dilakukan berdasarkan
batasan yang ditentukan komite.
Risiko Suku Bunga
Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus
kas di masa datang atas instrumen keuangan
akan berʁuktuasi karena perubahan suku bunga
pasar. Nilai wajar risiko suku bunga adalah risiko
nilai wajar instrumen keuangan akan berʁuktuasi
karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan
dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan
ʁuktuasi suku bunga pasar.
Aset dan liabilitas keuangan yang berpotensi
terpengaruh risiko suku bunga terutama terdiri
dari deposito berjangka. Perusahaan memonitor
perubahan suku bunga pasar untuk memastikan
suku bunga Perusahaan sesuai dengan pasar.
Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko kerugian yang akan
dialami Perusahaan, apabila nasabah atau pihak
lawan, gagal untuk memenuhi liabilitas kontraktual.
Perusahaan tidak memiliki risiko konsentrasi
kredit yang signiʀkan. Perusahaan mengelola dan
mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan
batasan jumlah risiko yang akan diterima, tingkat
jaminannya serta dengan memonitor eksposur yang
berhubungan dengan batasan-batasan tersebut.
Eksposur risiko kredit Perusahaan berkaitan
dengan kegiatan broker saham terasosiasi pada
posisi kontraktual nasabah yang muncul pada
saat perdagangan. Dengan demikian, Perusahaan
memerlukan jaminan untuk mengurangi risiko
Laporan Tahunan | Annual Report 2015

tersebut. Jenis instrumen diterima Perusahaan atas
jaminan tersebut dapat berupa kas dan efek yang
tercatat di bursa.
Risiko Likuiditas
Manajemen telah membentuk kerangka kerja
manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana
jangka pendek, menengah dan jangka panjang
dan persyaratan manajemen likuiditas. Perusahaan
mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan
cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan
fasilitas pinjaman, dengan terus memantau rencana
dan realisasi arus kas dengan cara pencocokkan
proʀl jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas
keuangan.

KODE ETIK PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT)
Dalam menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance), Perseroan
senantiasa menjunjung tinggi kode etik yang baik
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kode Etik
yang diterapkan oleh Perseroan adalah hal-hal
yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan
dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain,
baik internal maupun eksternal, yang harus ditaati
oleh manajemen dan karyawan Perseroan. Kode
Etik Perseroan mengatur interaksi dengan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan,
yaitu Kode Etik terhadap rekan kerja, nasabah,
pemasok, pemegang saham dan komunitas. Kode
etik berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan
seluruh karyawan Perseroan.
•

Kode Etik Terhadap Rekan Kerja
Senantiasa menerapkan nilai-nilai yang berlaku
di Perseroan yaitu focus dalam berinteraksi
dengan rekan kerja. Selain itu mampu
menghargai dan mendukung rekan kerja yang
lain tanpa membedakan usia, suku, agama dan
jenis kelamin, tidak saling menjatuhkan, iri, egois,
serta tidak mendukung perbuatan rekan kerja
yang dapat merugikan perusahaan, mampu
untuk menghindari perselisihan kepentingan
antara urusan pribadi dan pekerjaan, mampu
untuk koreksi diri sendiri sebelum menyalahkan
rekan kerja/bagian lain, mampu menjaga segala
informasi yang berkenaan dengan rahasia
perusahaan, dan mampu untuk menjaga
kesopanan dengan berpakaian yang pantas
dan wajar di tempat kerja, mematuhi peraturan
perusahaan, mampu menjaga disiplin dan etos
kerja.
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•

•

•
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Kode Etik Terhadap Nasabah
Menciptakan
dan
mempertahankan
hubungan yang erat dan positif dengan
nasabah, mendengarkan dan menghargai
masukan, saran dan umpan balik dari
nasabah, mengambil semua tindakan yang
diperlukan untuk memenuhi harapan nasabah,
memegang sikap bahwa nasabah adalah
“aliran darah” dan aset utama dalam Perseroan
yang akan menentukan hidup atau matinya
perusahaan, mampu menjaga kerahasiaan
data yang berhubungan dengan nasabah,
dan dipergunakan hanya untuk kepentingan
perusahaan, tidak menerima, menawarkan
atau memberi hadiah yang berlebihan, yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
secara obyektif atau hal sejenisnya yang
dianggap tidak layak, melaporkan kepada
atasan bila mendapatkan hadiah dari nasabah
dan mau untuk berbagi dengan rekan kerja
yang lain, dan tidak menggunakan jaringan
relasi dengan nasabah untuk kegiatan bisnis
yang berkompetisi langsung / tidak langsung
dengan usaha Perseroan, atau dapat
mengganggu konsentrasi / kinerja karyawan
yang bersangkutan.
Kode Etik Terhadap Pemasok
Tidak meminta atau menerima uang atau hadiah
apapun dari pemasok, mampu untuk menjalin
hubungan yang komunikatif dengan pemasok,
mampu untuk memberikan perlakuan yang
adil kepada seluruh pemasok, mampu untuk
dapat memberikan informasi secara cepat,
tepat dan akurat kepada pemasok, melakukan
tender secara terbuka, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan
calon pemasok yang mempunyai reputasi yang
baik, memandang pemasok sebagai partner
dan memenuhi komitmen sesuai kesepakatan
kepada pemasok, dan tidak terlibat dalam
proses
pengambilan
keputusan
ketika
berhubungan bisnis dengan pemasok yang
merupakan anggota keluarga inti dari karyawan
yang bersangkutan.
Kode Etik Terhadap Pemegang Saham
Melaksanakan
prinsip
Good
Corporate
Governance, mengelola investasi dengan
memperhatikan risiko dalam batas yang
wajar, dan bila diatas batas kewenangan
akan memberitahukan terlebih dahulu kepada
pemegang saham, menghindari benturan
kepentingan baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan usaha Perseroan,

PT Yulie Sekurindo Tbk

menjaga aset Perseroan dan menggunakannya
hanya untuk kepentingan Perseroan, dan
menjalankan seluruh aktiʀtas dan kegiatan
Perseroan berdasarkan aturan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku.
•

Kode Etik Terhadap Komunitas
Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan
sosial
didalam
memelihara
lingkungan
yang bersih dan sehat di sekitar Perseroan,
membangun dan membina hubungan yang
harmonis serta berupaya memberikan manfaat
melalui program pemberdayaan masyarakat di
sekitar Perseroan dengan tetap memperhatikan
kemampuan Perseroan, tidak diperkenankan
untuk membicarakan permasalahan internal
Perseroan kepada masyarakat luas, dan
ikut serta dalam upaya untuk mendukung
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
Indonesia pada umumnya.

BUDAYA PERUSAHAAN (CORPORATE CULTURE)
Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan
keberhasilan
strateginya,
Perseroan
telah
merumuskan dan menjalankan budaya perusahaan
yaitu :
•

Trust
Membangun
keyakinan
dan
prasangka
yang baik diantara pemangku kepentingan
(stakeholder) dalam hubungan yang tulus dan
terbuka berdasarkan kehandalan.

•

Integritas
Setiap saat berpikir, berkata dan berperilaku
terpuji, menjaga martabat serta menjunjung
tinggi kode etik profesi.

•

Profesionalisme
Berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat
atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh
tanggung jawab.

•

Customer Focus
Senantiasa menjadikan nasabah sebagai mitra
utama yang saling menguntungkan untuk
tumbuh secara berkesinambungan.

•

Excellence
Mengembangkan dan melakukan perbaikan di
segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah
yang maksimal dan hasil yang terbaik secara
terus menerus.

SISTEM
PELAPORAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

PELANGGARAN

Sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah
satu upaya pencegahan terhadap risiko operasional
dengan meningkatkan efektiʀtas penerapan sistem
pengendalian fraud yang menitikberatkan pada
pelaporan pelanggaran, dan merupakan sarana
laporan pengaduan fraud dari karyawan kepada
Direktur Utama dengan menitikberatkan pada
pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan
efektiʀtas penerapan sistem pengendalian fraud.
Mekanisme pelaporan pelanggaran antara lain
berupa :
1.

Cara penyampaian laporan.
Pelapor dapat menyampaikan pengaduan
kepada Direktur Utama dengan menggunakan
media seperti email dan surat

2.

Perlindungan bagi pelapor.
Mengacu pada ketentuan internal Perseroan.

3.

Penanganan pengaduan.
Laporan fraud yang diterima akan diteruskan ke
internal audit Perseroan, untuk selanjutnya akan
dilakukan proses investigasi dan ditindaklanjuti.

4.

Pihak yang mengelola pengaduan
Unit kerja yang menangani serta mengelola
laporan pengaduan tersebut adalah internal
audit Perseroan.

5.

Hasil dari penanganan pengaduan
Laporan ditindaklanjuti oleh internal audit
Perseroan sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan.

kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran
utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh
pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang,
termasuk yang dimaksud dalam Undang-Undang
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY)
Tanggung jawab sosial Perseroan diwujudkan
dalam berbagai kegiatan sosial, khususnya dalam
rangka peningkatan kesadaran dan pengetahuan
masyarakat mengenai berbagai aktivitas dan
peluang investasi di pasar modal.
1.

Perseroan telah menyumbangkan puluhan
buku dan majalah mengenai pasar modal dan
ekonomi kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Buddhi, Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer (STMIK) Dharma
Putra, dan Perguruan Setia Bhakti, di Tangerang
pada tanggal 7 Juni 2015.

2.

Untuk
meningkatkan
pengetahuan
dan
pemahaman masyarakat dalam bidang pasar
modal, Perseroan melaksanakannya dalam
bentuk literasi edukasi di SMK Ekonomika,
Depok pada tanggal 20 - 21 Oktober 2015.

PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN,
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Hingga laporan ini dibuat, Perseroan, Direksi
dan Dewan Komisaris tidak pernah terlibat suatu
sengketa atau perselisihan pada instansi peradilan
di tempat kedudukan Perseroan, Direksi dan
Dewan Komisaris, serta di tempat mana Perseroan
melakukan kegiatan usahanya, baik dalam perkara
pidana, perdata maupun perburuhan, di hadapan
badan peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN), Badan Arbitrase Pasar Modal
Indonesia (BAPMI) dan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D). Disamping
itu Perseroan juga tidak terlibat dalam suatu
pendaftaran atau perkara yang menyangkut
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PT YULIE SEKURINDO TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(MATA UANG RUPIAH INDONESIA)
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PT YULIE SEKURINDO TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

DAFTAR ISI
Halaman
Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris
Daftar Isi
Laporan Auditor Independen
Laporan Posisi Keuangan

1-2

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

3-4

Laporan Perubahan Ekuitas

5

Laporan Arus Kas

6

Catatan Atas Laporan Keuangan

7 - 38

****************************************
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PT YULIE SEKURINDO TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
Catatan

31 Desember 2015

31 Desember 2014

1 Januari 2014*

3e, 6
3f, 7
3g, 8
3h, 9

27.234.341.286
1.120.870.684
8.698.803.010
1.065.436.879

25.861.408.111
1.085.638.871
8.204.186.155
1.493.927.747

25.510.745.238
1.047.400.848
7.800.588.073
5.277.510.162

3j, 10
3j, 11
3j, 12
3j
3q, 18
3m, 14

2.178.388.146
225.547.749
12.946.718.090
135.000.000

3.039.114.500
412.652.944
12.990.121.958
8.523.926
6.798.853
135.000.000

963.617.000
621.721.628
12.965.834.101
11.916.667
4.803.243
135.000.000

3n, 13
3q, 18
3j, 15

26.715.396
163.075.201
2.290.000

72.099.223
180.583.641
2.290.000

97.786.051
127.378.113
2.290.000

53.797.186.441

53.492.345.929

54.566.591.124

ASET
Kas dan setara kas
Deposito berjangka
Piutang reverse repo
Portofolio efek
Piutang lembaga kliring
dan penjaminan
Piutang nasabah
Piutang lain-lain
Biaya dibayar di muka
Pajak dibayar di muka
Penyertaan saham
Aset tetap - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan
Rp 3.036.321.516 di tahun 2015
(Rp 3.118.843.871: 2014)
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
*Disajikan kembali (lihat catatan 5)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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PT YULIE SEKURINDO TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN)
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
Catatan

31 Desember 2015

31 Desember 2014

1 Januari 2014*

LIABILITAS DAN EKUITAS
Utang lembaga kliring
dan penjaminan
Utang nasabah
Utang pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Liabilitas imbalan kerja

501.009.500
1.888.256.281
20.078.101
242.930.565
902.300.806

1.166.873.000
2.269.522.839
24.308.696
189.718.661
972.334.564

890.717.500
689.178.118
19.170.927
80.729.123
759.512.462

3.554.575.253

4.622.757.760

2.439.308.130

51.000.000.000
353.366.883

51.000.000.000
353.366.883

51.000.000.000
353.366.883

500.000.000
2.557.476.954
(4.168.232.649)

500.000.000
1.612.634.181
(4.596.412.895)

300.000.000
1.824.571.673
(1.350.655.562)

Jumlah Ekuitas

50.242.611.188

48.869.588.169

52.127.282.994

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

53.797.186.441

53.492.345.929

54.566.591.124

3k, 10
3k, 16
3q, 18
17
3r, 29

Jumlah Liabilitas
EKUITAS
Modal saham
Modal dasar 540.000.000 saham
(nilai nominal Rp 200 per saham)
Modal ditempatkan dan disetor penuh
19
255.000.000 saham
20
Tambahan modal disetor - bersih
Saldo laba (defisit)
Ditentukan penggunaannya
Tidak ditentukan penggunaannya
21
Komponen ekuitas lainnya

*Disajikan kembali (lihat catatan 5)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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PT YULIE SEKURINDO TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
Catatan
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan kegiatan perantara
perdagangan efek
Pendapatan kegiatan penjaminan emisi efek
Pendapatan bunga

31 Desember 2015

3s
23
24
25

Jumlah pendapatan usaha
BEBAN USAHA
Beban kepegawaian
Telekomunikasi
Administrasi dan umum
Penyusutan
Sewa kantor
Jasa profesional
Perjalanan dinas
Pelatihan dan seminar
Jamuan dan sumbangan
Kustodian
Beban pemeliharaan sistem
Lain-lain

3s
26

JUMLAH BEBAN USAHA
RUGI USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap
Beban bunga dan keuangan
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih
Pendapatan bunga
Lain-lain

123.620.531
9.631.300
494.581.161

642.319.233
13.476.176
472.598.082

627.832.992

1.128.393.491

1.380.058.433
59.320.609
549.686.162
45.383.821
300.000.000
280.000.000
7.144.800
1.288.850
3.715.600
11.099.279
114.466.999
36.991.009

1.285.588.353
66.829.830
442.289.559
46.736.829
349.866.715
549.838.200
27.852.264
27.264.449
12.615.567
136.409.000
55.692.431

2.789.155.562

3.000.983.197

(2.161.322.570)

(1.872.589.706)

3s
70.000.000
(11.826.033)
1.464.626.734
1.319.742.874
43.859.864

27
28
28

270.726.713
945.449.631
630.454.576

2.886.403.439

Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN
(MANFAAT) BEBAN PAJAK
PENGHASILAN

31 Desember 2014*

3q, 18

LABA PERIODE BERJALAN

1.846.630.920

725.080.869

(25.958.786)

(41.809.146)

43.409.469

766.890.015

17.450.683

*Disajikan kembali (lihat catatan 5)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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PT YULIE SEKURINDO TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMREHENSIF LAIN (LANJUTAN)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
Catatan
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA:
Laba (rugi) aktuarial dari program liabilitas
imbalan kerja
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi
dari aset keuangan tersedia untuk dijual

31 Desember 2015

5, 29

237.270.344
(59.317.586)

21

428.180.246

(3.245.757.333)

1.373.023.019

(3.257.694.827)

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN
*Disajikan kembali (lihat catatan 5)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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31 Desember 2014*

(39.184.236)
9.796.059

PT YULIE SEKURINDO TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Saldo Laba (Defisit)

Tambahan
Modal Disetor bersih

Modal Saham

Telah
Ditentukan
Penggunaannya Untuk
Dana
Cadangan
Umum

Keuntungan
(Kerugian)
yang Belum
Direalisasi dari
Aset Keuangan
Tersedia untuk
Dijual

Belum
Ditentukan
Pengguna-anya

(1.350.655.562)

1.693.964.331

300.000.000

51.996.675.652

130.607.342

-

130.607.342

1.824.571.673

300.000.000

52.127.282.994

Jumlah Ekuitas

Saldo per 1 Januari 2014 (seperti
dilaporkan sebelumnya)

51.000.000.000

353.366.883

-

-

51.000.000.000

353.366.883

Penyesuaian terkait penerapan
PSAK 24 (Revisi 2013)

-

Saldo 1 Januari 2014*
(setelah disajikan kembali)

(1.350.655.562)

Saldo laba yang telah ditentukan
penggunaanya untuk dana
cadangan umum

-

-

-

(200.000.000)

200.000.000

-

(11.937.492)

-

(3.257.694.825)

Jumlah penghasilan
komprehensif
lain tahun berjalan
Saldo per 31 Desember 2014*

-

-

(3.245.757.333)

51.000.000.000

353.366.883

(4.596.412.895)

-

-

51.000.000.000

353.366.883

1.612.634.181

500.000.000

48.869.588.169

944.842.773

-

1.373.023.019

2.557.476.954

500.000.000

50.242.611.188

Jumlah penghasilan
komprehensif
lain tahun berjalan

428.180.246

Saldo per 31 Desember
2015

(4.168.232.649)

*Disajikan kembali (lihat catatan 5)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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PT YULIE SEKURINDO TBK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
31 Desember 2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan komisi dari perantara perdagangan efek
Penerimaan jasa penjaminan emisi
dan penjualan efek
Penerimaan penghasilan bunga
Penerimaan atas efek diperdagangkan
Penerimaan dari nasabah - bersih
Penerimaan dari lembaga kliring dan penjaminan - bersih
Penjualan portofolio efek - bersih
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan
Pembayaran pajak penghasilan
Penerimaan lainnya - bersih

123.620.531
9.631.300
1.814.324.035
(494.616.855)
(194.161.363)
194.862.854
428.490.868
(2.754.049.622)
61.885.844
2.112.945.583
1.302.933.175

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2014
642.319.233
13.476.176
1.418.047.713
(403.598.082)
1.789.413.405
(1.799.342.000)
3.783.582.415
(2.699.814.489)
(6.653.900)
(2.365.717.598)
371.712.873

ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI
Perolehan aset tetap
Laba penjualan aset tetap

70.000.000

(21.050.000)
-

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

70.000.000

(21.050.000)

1.372.933.175

350.662.873

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

25.861.408.111

25.510.745.238

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

27.234.341.286

25.861.408.111

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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PT YULIE SEKURINDO TBK
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
1. UMUM
a. Pendirian dan informasi umum
Perusahaan didirikan dengan nama PT Ravindo Securitama berdasarkan akta Notaris Rachmat
Santoso, S.H., No. 49 tanggal 8 Agustus 1989. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7627.HT.01.01.TH.89 tanggal 19
Agustus 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 27 Oktober
1989. Tambahan No. 2768. Pada tahun 1996, nama Perusahaan diubah menjadi PT Yulie
Sekurindo. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
berdasarkan Akta No. 122 oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo,S.H.,M.H.,M.Kn. tanggal 29 Juni
2015. dalam rangka perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan
tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan No. AHU-0952046.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015.
Perusahaan memperoleh ijin usaha di bidang penjamin emisi efek dan bidang perantara pedagang
efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), sekarang
berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), melalui surat keputusan No. KEP-64/PM/1992
dan No. KEP-65/PM/1992 tanggal 25 Februari 1992.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama
menjalani usaha sebagai perusahaan efek, antara lain seperti perantara perdagangan efek,
penjamin emisi efek dan manajer investasi.
Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Plaza ASIA Lantai 5, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 59, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. PT
Jeje Yutrindo Utama merupakan entitas induk terakhir dari Perusahaan.
Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini
yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2016.
b. Penawaran Umum Efek Perusahaan
Pada tanggal 26 November 2004, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM
dengan suratnya No. S-3536/PM/2004 untuk melakukan penawaran umum atas 120.000.000 saham
Perusahaan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 200 per saham dan harga penawaran Rp
215 per saham. Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Jakarta ("BEJ")
sekarang Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 10 Desember 2004.
c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Johnlin Yuwono
Oey Rivera Wijaya

Direksi
Direktur Utama
Direktur

:
:

Luciana
Rusmady Hansa
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PT YULIE SEKURINDO TBK
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
1. UMUM (lanjutan)
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 21
orang dan 22 orang (tidak diaudit).

2. PENERAPAN PERNYATAAN DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
a. Standar yang berlaku pada periode berjalan
Berikut standar baru dan perubahan yang diadopsi oleh Perusahaan untuk pertama kalinya untuk
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan sesuai dengan laporan
keuangan Perusahaan:
i.

Penyajian item pendapatan komprehensif lainnya
Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan",
Perusahaan telah mengubah penyajian item pendapatan komprehensif lainnya pada laporan laba
rugi dan pendapatan komprehensif lainnya, untuk menyajikan secara terpisah item yang akan di
reklasifikasi ke dalam laporan laba rugi. Informasi komparatif disajikan kembali.
Judul yang digunakan pada PSAK No. 1 untuk laporan pendapatan komprehensif telah diubah
menjadi "Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya". Meskipun, PSAK No. 1
masih memungkinkan entitas untuk menggunakan judul lainnya, Perusahaan menggunakan
"Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain".

ii. Imbalan kerja
Pada 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013). "Imbalan Kerja"
dengan perubahan seperti di bawah ini:
a. Pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria berganti nama pengukuran kembali dan akan
diakui pada pendapatan komprehensif lainnya;
b. Pengukuran kembali yang diakui pada pendapatan komprehensif lainnya tidak untuk
digunakan kembali pada laba rugi periode berikutnya;
c. Biaya jasa lalu diakui langsung dalam laba rugi pada periode perencanaan amandemen.
Untuk efek atas perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat dari implementasi standar ini
dapat dilihat pada catatan 5.
Penerapan dari beberapa revisi atas standar akuntansi interpretasi, yang berlaku efektif dari 1
Januari 2015, tidak mengakibatkan perubahan penting pada kebijakan akuntansi perusahaan dan
tidak memiliki efek material atas nilai yang dilaporkan untuk periode laporan keuangan saat ini:
PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri"
PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan"
PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset"
PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
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PT YULIE SEKURINDO TBK
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
2. PENERAPAN PERNYATAAN DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)
a. Standar yang berlaku pada periode berjalan (lanjutan)
PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama"
PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar"
ISAK No. 26 (Revisi 2014), "Penilaian Ulang Derivatif Melekat"

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
a. Kepatuhan Terhadap SAK
Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan
Standar Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
entitas yang berada di bawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku
di Pasar Modal.
b. Penyajian Laporan Keuangan
Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata
uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah
(Rp), dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun
tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan
akuntansi masing-masing akun tersebut.
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus
kas dalam aktivitas operasi dan investasi.
c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing
Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang
fungsional Perusahaan. Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat
dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.
Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset, dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia ("BI")
yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi diakui pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut
(dalam nilai Rupiah penuh):
1 Dollar Amerika Serikat
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
d. Transaksi Pihak Berelasi
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan Perusahaan.
a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang
tersebut:
1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
2. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
3. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas
induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
2. 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).
3. Kedua entitas tersebut ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas
asosiasi dari entitas ketiga.
5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah
satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor
adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi
dengan entitas pelapor.
6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam
angka (1).
7. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) dan huruf (i) memiliki pengaruh signifikan atas
Perusahaan atau personil manajemen kunci Perusahaan (atau entitas induk dari entitas).
e. Kas dan Setara Kas
Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang
jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak
dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.
f. Deposito Berjangka
Deposito berjangka baik yang dijaminkan untuk pinjaman ke bank maupun yang tidak dijaminkan
dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi pada laporan posisi keuangan.
g. Transaksi Reverse Repo
Transaksi reverse repo dinyatakan dalam laporan keuangan sebesar nilai penjualan kembali
dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi.
Pendapatan bunga yang timbul atas perjanjian reverse repo ditangguhkan dan diamortisasi
sepanjang periode kontrak dengan metode suku bunga efektif.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
h. Portofolio Efek
Portofolio efek Perusahaan dinyatakan sesuai dengan PSAK No. 42 tentang “ Akuntansi Perusahaan
Efek”, sebagai berikut:
a. Efek utang dan saham untuk diperdagangkan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Keuntungan
(kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar dilaporkan dalam
laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.
b. Efek utang untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah
dikurangi (ditambah) dengan amortisasi premi (diskonto). Penurunan nilai secara permanen
dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.
c. Efek utang dan saham yang tersedia untuk dijual dinyatakan berdasarkan harga pasar.
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar tidak
diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan, melainkan disajikan secara terpisah
sebagai komponen ekuitas. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dilaporkan dalam
laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan pada saat realisasi. Apabila efek yang
diperdagangkan di bursa tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan,
maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar yang ditentukan oleh manajemen.
i.

Transaksi Efek
Transaksi pembelian dan penjualan efek untuk Perusahaan diakui pada saat timbulnya perikatan
atas transaksi efek.
Pembelian efek untuk sendiri dicatat sebagai persediaan portofolio efek dan utang, sedangkan
penjualan efek dicatat sebagai piutang dan mengurangi jumlah tercatat portofolio efek serta
mencatat keuntungan atau kerugian atas penjualan efek tersebut.
Pada tanggal penyelesaian, kegagalan untuk menyelesaikan transaksi pembelian efek dicatat
sebagai gagal terima dan disajikan di laporan posisi keuangan sebagai liabilitas, sedangkan
kegagalan untuk menyelesaikan transaksi penjualan efek dicatat sebagai gagal serah dan disajikan
sebagai aset.

j.

Aset Keuangan
Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana
pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset
keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya
diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksinya, kecuali untuk aset keuangan yang diukur
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.
Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
b. Pinjaman yang diberikan dan piutang;
c. Dimiliki hingga jatuh tempo; dan
d. Tersedia untuk dijual.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
j.

Aset Keuangan (lanjutan)
Nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain [Fair Value Through Profit
or Loss (FVTPL)]
FVTPL memiliki 2 (dua) sub kategori, yaitu:
1. Pada saat pengakuan awal, telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Designated Upon Initial Recognition as at
FVTPL ); dan
Aset
keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan (Held For Trading ).
2.
Aset keuangan dapat ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebagai FVTPL pada
pengakuan awal, hanya bila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:
Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan
pengakuan yang dapat timbul; atau
Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya,
yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen
risiko atau strategi investasi Perusahaan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan
secara internal kepada manajemen kunci; atau
Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55
(revisi 2014) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika:
Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan
terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.
Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur dan dicatat pada nilai wajar. Keuntungan
dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain.
Portofolio Efek dengan tujuan diperdagangkan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Kas dan bank, deposito berjangka,piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang nasabah,
piutang perusahaan efek lain, piutang lain-lain dan aset lain-lain dengan pembayaran tetap atau
telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasikan sebagai “pinjaman yang
diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan
metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Pendapatan bunga diakui dengan
menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka pendek, ketika pengakuan
pendapatan bunga tidak material.
Transaksi efek yang dipinjamkan dilaporkan sebagai pembiayaan yang dijamin kecuali jika terdapat
letters of credit atau jaminan lain yang diperlakukan sebagai jaminan. Sehubungan dengan efek
yang dipinjamkan, Perusahaan menerima jaminan dalam bentuk uang tunai atau jaminan lainnya.
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j.

Aset Keuangan (lanjutan)
Dimiliki hingga jatuh tempo
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi
tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan jatuh temponya dapat ditentukan
dan Perusahaan memiliki intensi dan kemampuan yang positif untuk memilikinya hingga jatuh tempo.
Pada pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajar ditambah dengan
biaya transaksi yang berkaitan langsung. Selanjutnya, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur
dengan biaya amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan
nilai, dengan pendapatan diakui pada tingkat pengembalian yang efektif dan disajikan dalam laporan
keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.
Aset keuangan tersedia untuk dijual / Available For Sale (AFS)
Aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki jatuh tempo; diperdagangkan; diukur pada
nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau pinjaman yang diberikan
dan piutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada pengakuan awal, aset keuangan
yang tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang berkaitan
langsung.
Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar. Kerugian
penurunan nilai dan perbedaan nilai tukar sebagai hasil dari perhitungan ulang biaya amortisasi pada
mata uang moneter aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain bersama dengan bunga yang dihitung menggunakan suku bunga
efektif. Perubahan lainnya pada nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual, dilaporkan pada
pendapatan komprehensif lainnya, sampai pada saat aset keuangan tersebut dijual, sementara
keuntungan dan kerugian kumulatif diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada ekuitas kecuali untuk
kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi
selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang
sebelumnya diakui di ekuitas, direklas ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif pada saat
hak Perusahaan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.
Metode suku bunga efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan
diamortisasi dan instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama
periode yang relevan.
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j.

Aset Keuangan (lanjutan)
Metode suku bunga efektif (lanjutan)
Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas
di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para
pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan suku bunga efektif, atau jika
lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset
keuangan pada saat pengakuan awal. Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk
instrumen keuangan selain dari instrumen FVTPL.
Penurunan nilai keuangan
Pada setiap tanggal posisi laporan keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti
obyektif penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang diklasifikasikan
sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, atau pinjaman yang diberikan dan piutang.
Suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai dan kerugian
penurunan nilai terjadi apabila terdapat bukti obyektif adanya peristiwa atau serangkaian kejadian
sejak pengakuan.
Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau
jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya, dianggap
sebagai bukti obyektif penurunan nilai.
Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:
1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
2. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau
bunga; atau
3. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan
reorganisasi keuangan.
Aset keuangan diukur pada biaya amortisasi apabila terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai
pada aset keuangan atau kelompok dari aset keuangan yang diklasifikasikan pada pinjaman yang
diberikan dan piutang atau dimiliki hingga jatuh tempo, maka jumlah kerugian tersebut diukur
sebagai selisih antara nilai tercatat aset atau kelompok aset dan nilai kini dari arus kas masa depan
aset atau kelompok aset tersebut yang didiskonto dengan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.
Kerugian penurunan nilai dihitung secara individu untuk aset keuangan yang signifikan secara
individu serta kolektif untuk aset yang secara individu tidak signifikan dan secara individu signifikan
namun tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai.
Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset
keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis. Arus kas masa depan dari kelompok
aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman historis kerugian
disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari
kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.
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j.

Aset Keuangan (lanjutan)
Penurunan nilai keuangan (lanjutan)
Jika aset keuangan AFS dianggap mengalami penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian
kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya, direklasifikasi ke
laporan laba rugi komprehensif dalam periode yang bersangkutan.
Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai
berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi
setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan
melalui laporan laba rugi komprehensif hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan
penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan
nilai dilakukan.
Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara
langsung ke ekuitas.
Penghentian pengakuan aset keuangan
Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus
kas yang berasal dari aset berakhir, atau perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara
substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemililikan aset kepada entitas lain.
Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan
manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui
keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang
mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat
kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga
mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

k. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai
dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.
Liabilitas keuangan
Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL atau
liabilitas keuangan lainnya. Liabilitas dalam kelompok FVTPL dapat diklasifikasikan lebih lanjut
sebagai diperdagangkan atau yang ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal.
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k. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)
Liabilitas keuangan (lanjutan)
Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika:
Diterbitkan terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama-sama dan
atas bagian tersebut terdapat bukti adanya pola ambil untung jangka pendek terkini; atau
Merupakan derivatif liabilitas yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.
Liabilitas keuangan selain dari liabilitas keuangan kelompok diperdagangkan dapat ditetapkan
sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:
Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan
pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
Liabilitas keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya,
yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen
risiko atau strategi investasi Perusahaan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan
secara internal kepada manajemen kunci; atau
Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55
(revisi 2014) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.
Liabilitas keuangan sebagai FVTPL diakui pada nilai wajar dengan biaya transaksi diakui pada
laporan laba rugi komprehensif. Setelah itu, diukur pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang
timbul diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian yang timbul pada
liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi danpenghasilan
komprehensif lain diakui pada laba rugi.
Penghentian pengakuan liabilitas keuangan
Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan
telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluarsa.
l.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset
keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.
Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai
diakui hanya jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai akibat satu atau lebih peristiwa yang
terjadi setelah pengakuan aset awal (“peristiwa rugi”) dan peristiwa rugi tersebut memiliki dampak
pada arus kas masa depan diestimasi atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat
diestimasi secara andal. Perusahaan pada awalnya mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif
mengenai penurunan nilai.
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l.

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)
Untuk kategori piutang, Perusahaan mempertimbangkan bukti penurunan nilai pada tingkat aset
tertentu serta pada tingkat kolektif. Seluruh piutang yang secara individu signifikan dievaluasi untuk
penurunan nilai tertentu. Kemudian seluruh piutang yang tidak mengalami penurunan nilai tertentu
dievaluasi terhadap penurunan nilai yang terjadi tetapi belum teridentifikasi. Piutang yang secara
individu tidak signifikan dievaluasi terhadap penurunan nilai dengan mengelompokkan piutang
berdasarkan karakteristik risiko yang serupa.
Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan menggunakan data
perkembangan historis atas kemungkinan gagal bayar, jangka waktu pemulihan dan jumlah kerugian
yang terjadi, yang disesuaikan terhadap pertimbangan manajemen mengenai kondisi ekonomi dan
kredit saat ini apakah akan mengakibatkan kerugian aktual kemungkinan akan lebih besar atau lebih
kecil dari yang disarankan berdasarkan data perkembangan historis.
Jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini arus kas masa depan
diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto
menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan dikurangi dan
jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Jika pada tahun selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat
dihubungkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya
meningkatnya peringkat kredit debitor), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui
sebelumnya diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

m. Penyertaan Saham
Penyertaan pada Bursa Efek, yang mewakili kepentingan kepemilikan di bursa dan memberikan hak
pada Perusahaan untuk menjalankan usaha di bursa, dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi
akumulasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat keanggotaan di bursa
dievaluasi dan diturunkan langsung ke jumlah terpulihkan.
n. Aset Tetap
Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan
biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi
yang diinginkan agar aset siap digunakan.
Golongan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, masing-masing dengan
tarif sebagai berikut:
Tahun
Kendaraan
4-8
4-8
Renovasi kantor
4
Peralatan kantor
4
Inventaris kantor
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n. Aset Tetap (lanjutan)
Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat
terjadinya; pengeluaran dalam jumlah signifikan dan yang memperpanjang masa manfaat aset atau
yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak
dipergunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain pada tahun yang bersangkutan.
o. Rekening Efek
Rekening Efek adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah Perusahaan Efek dalam kaitannya
dengan transaksi jual beli Efek oleh nasabah. Rekening Efek berisi catatan mengenai Efek dan dana
yang dititipkan nasabah kepada Perusahan Efek. Rekening Efek nasabah tidak memenuhi kriteria
pengakuan aset keuangan oleh Perusahaan, sehingga tidak dapat dicatat dalam laporan posisi
keuangan Perusahaan, namun dicatat secara off balance sheet pada Buku Pembantu Dana dan
Buku Pembantu Efek.
p. Provisi
Provisi diakui bila Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif)
sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Perusahaan diharuskan menyelesaikan
liabilitas serta jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi secara andal.
Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan untuk
menyelesaikan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan unsur risiko
dan ketidakpastian yang melekat pada liabilitas. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas
untuk menyelesaikan liabilitas kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas
tersebut.
Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian provisi
diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian
tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.
q. Perpajakan
Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan.
Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan
pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan balance sheet liability method . Tarif
pajak yang berlaku atau yang secara substantif berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak
tangguhan.
Pengakuan pajak tangguhan atas perbedaan temporer yang dapat berupa aset atau liabilitas dan
pengakuan aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi pajak disajikan dalam jumlah bersih untuk
masing-masing entitas.
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q. Perpajakan (lanjutan)
Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa
mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat
dikurangkan dan saldo rugi pajak yang masih dapat dimanfaatkan.
r. Imbalan Kerja
Imbalan kerja jangka pendek diakui dengan metode akrual, sedangkan imbalan pasca-kerja dan
pesangon pemutusan hubungan kerja dihitung dengan menggunakan metode actuarial
berdasarkan jasa yang diberikan oleh karyawan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan
sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (Undang-Undang Tenaga Kerja) dan
telah sesuai dengan standar tersebut diatas. Imbalan pasca kerja tersebut diestimasi menggunakan
perhitungan aktuarial dengan metode Projected Unit Credit.
Sebelum 1 Januari 2015, Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian aktuaria sebagai
pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian aktuaria neto yang belum diakui
pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada
tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuaria tersebut diakui menggunakan metode garis
lurus selama estimasi sisa masa kerja rata-rata karyawan (corridor method ).
Mulai 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang
mengatur perlakuan akuntansi dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuaria. Keseluruhan dari
keuntungan dan kerugian aktuaria diakui sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya
(other comprehensive income method ).
Biaya jasa lalu diakui langsung di dalam laba atau rugi, kecuali perubahan program pensiun adalah
bersyarat terhadap karyawan dengan sisa masa karyawan terhadap periode waktu yang spesifik
(periode vesting ). Dalam hal ini, biaya jasa lain diamortisasi dengan menggunakan basis garis lurus
selama periode vesting.
Keuntungan atau kerugian kuartailmen diakui langsung di dalam laba rugi ketika terdapat komitmen
untuk melakukan pengurangan material sejumlah karyawan yang dicakup oleh program atau ketika
terdapat perubahan persyaratan program manfaat pasti seperti unsur material jasa masa depan
yang dilakukan oleh karyawan kini yang tidak lagi memenuhi persyaratan bagi manfaat, atau akan
memenuhi persyaratan bagi manfaat yang dikurangi. Perusahaan mengakui keuntungan dan
kerugian pembayaran program pasti ketika pembayaran terjadi.
Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.
Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Kewajiban bersih Perusahaan terkait imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebesar imbalan
kerja masa depan yang diperoleh karyawan sebagai imbalan jasa yang mereka berikan pada periodeperiode kini dan sebelumnya. Imbalan kerja tersebut didiskontokan untuk menetapkan nilai kininya.
Pengukuran kembali hal tersebut diakui di dalam laba rugi pada periode terjadinya.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
s. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan
Pendapatan komisi sebagai perantara pedagang portofolio efek diakui pada saat transaksi terjadi.
Pendapatan dividen dari portofolio efek saham diakui pada saat emiten mengumumkan pembayaran
dividen.
Pendapatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar
reguler dilakukan secara netting untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari
yang sama.
Pendapatan bunga dari penempatan deposito berjangka, investasi kontrak pengelolaan dana dan
lainnya, dan piutang marjin diakui ketika diperoleh berdasarkan basis akrual.
Keuntungan (kerugian) dari perdagangan portofolio efek Perusahaan meliputi keuntungan (kerugian)
yang timbul dari penjualan portofolio efek dan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat
kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.
Jasa penjaminan emisi portofolio efek diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi secara substansi
telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.
Beban
Beban yang terjadi sehubungan dengan perdagangan efek untuk nasabah reguler maupun marjin,
manajemen investasi dan penasehat investasi dibebankan pada saat terjadi.
Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasikan dan dibebankan
pada saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Dalam hal kegiatan penjaminan emisi tidak
diselesaikan dan emisi portofolio efek dibatalkan, maka beban penjaminan emisi tersebut
dibebankan langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.
t. Penurunan Nilai dari Aset Non-Keuangan
Setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset.
Aset non-keuangan ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi penurunan nilai bilamana terjadi
perubahan atau keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat
diperoleh kembali.
Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset yang melampaui nilai
yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang
lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai aset.
Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang
menghasilkan arus kas terpisah (cash-generating units ). Aset non-keuangan yang diturunkan
nilainya ditelaah untuk kemungkinan adanya pembalikan terhadap nilai penurunan setiap tanggal
pelaporan.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
u. Biaya Emisi Efek Ekuitas
Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham Perusahaan kepada
masyarakat dicatat dan disajikan sebagai pengurang terhadap tambahan modal disetor - agio saham
yang berasal dari penawaran perdana saham tersebut.
v. Laba per Saham
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham
biasa yang bersifat dilutif, oleh karena itu, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada
laporan laba rugi komprehensif. Berdasarkan PSAK No.56, "Laba per Saham" laba per saham
dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar
dalam tahun yang bersangkutan yaitu sejumlah 255.000.000 pada tahun 2015 dan 2014.
4. PENGGUNAAN PENILAIAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN
Penyusunan laporan keuangan Perusahaan membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi
oleh Manajemen, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan
pengungkapan kontinjen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian
mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang
material terhadap nilai tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.
a. Penilaian
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, Manajemen telah membuat penilaianpenilaian, yang terpisah dari estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang dibuat, yang memberikan
dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan:
Pajak Penghasilan
Perusahaan memiliki ekposur pajak penghasilan. Penilaian signifikan diperlukan di dalam
menentukan provisi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan penghitungan di mana
penentuan pajak akhir adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Perusahaan mengakui
liabilitas bagi isu perpajakan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah pajak tambahan akan
jatuh tempo. Apabila hasil perpajakan final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang semula
diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak
tangguhan di dalam periode di mana penentuan tersebut dibuat.
Penentuan Mata Uang Fungsional
Di dalam menentukan mata uang fungsional entitas, penilaian diperlukan untuk menentukan mata
uang yang paling mempengaruhi harga jual barang, jasa, dan negara di mana kekuatan persaingan
dan regulasi paling menentukan harga jual barang dan jasa. Mata uang fungsional entitas ditentukan
berdasarkan penilaian manajemen terhadap lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi dan
proses entitas di dalam menentukan harga jual.
Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan Perusahaan adalah Rupiah ("Rp"),
yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.
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4. PENGGUNAAN PENILAIAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)
a. Penilaian (lanjutan)
Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Perusahaan menetapkan klasifikasi 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 yang diungkapkan pada Catatan 3j dan 3k.
b. Estimasi dan Asumsi
Estimasi Imbalan Pasca Kerja
Penentuan 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 normal, dan tingkat mortalita. Perusahaan
berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai.
Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28.
Estimasi Masa Manfaat 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 4 sampai dengan 8 tahun. Ini adalah umur 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 13.
Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan
tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk
penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa
diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia,
pertimbangan Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar.
Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas
untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan
dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.
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5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 DAN 2013
Efektif mulai tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan telah menerapkan secara retrospektif PSAK 24 (Revisi
2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari International Accounting Standard ("IAS") 19.
Perubahan utama kebijakan akuntansi Perusahaan periode-periode sebelumnya, sebagai hasil dari
pengadopsian PSAK No. 24 (Revisi 2013) adalah pengakuan laba dan rugi aktuaria yang meningkat dari
pengalaman Perusahaan atas penyesuaian dan perubahan pada asumsi aktuaria yang dibebankan atau
dikreditkan ke ekuitas pada pendapatan komprehensif lainnya pada periode terjadinya.
Perubahan tersebut tidak melalui laba rugi pada periode-periode selanjutnya. Biaya jasa lalu segera
diakui pada laba atau rugi di periode rencana amandemen. Sebelumnya, biaya jasa lalu dicatat sebagai
bagian dari pengakuan laba dan rugi aktuaria.
Dampak atas perubahan dari PSAK No. 24
Berdasarkan transitional provision dari PSAK No. 24 (Revisi 2013), standar ini mulai digunakan pada
tanggal 1 Januari 2014 dan menjadi yang pertama dari periode yang paling awal yang disajikan pada
laporan keuangan.
Sebagai hasil dari penerapan transitional provision dalam interpretasi ini, Perusahaan telah mengakui
Rp 130.607.344 atas biaya karyawan dalam laba ditahan awal periode terawal yang disajikan (1 Januari
2014).
Rincian berikut mengungkapkan dampak dari transitional provision atas PSAK No. 24 (Revisi 2013)
dalam penyajian kembali informasi keuangan secara komparatif pada tanggal 1 Januari 2014 dan 31
Desember 2014, serta tanggal 31 Desember 2015.
Sebelum pencatatan
kembali
Laporan posisi keuangan
Aset
Aset pajak tangguhan
Liabilitas
Liabilitas imbalan kerja
Ekuitas
Saldo rugi

Laporan posisi keuangan
Aset
Aset pajak tangguhan
Liabilitas
Liabilitas imbalan kerja
Ekuitas
Saldo rugi

1 Januari 2014
Pencatatan
kembali

Setelah pencatatan
kembali

170.913.894

(43.535.781)

127.378.113

933.655.587

(174.143.125)

759.512.462

1.993.964.331

130.607.342

2.124.571.673

Sebelum pencatatan
kembali

31 Desember 2014
Pencatatan
kembali

Setelah pencatatan
kembali

212.343.688

(31.760.047)

180.583.641

1.039.374.754

(67.040.190)

972.334.564

2.017.354.038

95.280.143

2.112.634.181
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DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 DAN 2013 (lanjutan)
31 Desember 2015
Pencatatan
kembali

Setelah pencatatan
kembali

41.809.146

(41.809.146)

177.952.758

177.952.758

31 Desember 2015

31 Desember 2014

223.600

196.725

Kas di bank
Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk
Standard Chartered Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

3.432.764
7.293.371

23.326.071
73.873.525
1.990.225

Dolar Amerika Serikat
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank

13.791.551
-

10.053.635
5.767.930

Sub-Jumlah Bank

24.517.686

115.011.386

Rupiah
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank

12.311.000.000
-

12.311.000.000

Dolar Amerika Serikat
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank

14.898.600.000
-

13.435.200.000

Sub-Jumlah Deposito berjangka kurang dari 3 bulan

27.209.600.000

25.746.200.000

Jumlah Kas dan Setara Kas

27.234.341.286

25.861.408.111

Sebelum pencatatan
kembali
Laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain
Beban pajak penghasilan
Beban (pendapatan)
komprehensif lain
6. KAS DAN SETARA KAS
Kas dan setara kas terdiri dari:

Kas
Rupiah

Deposito berjangka kurang dari 3 bulan

Tidak ada saldo kas di bank yang dipegang oleh pihak berelasi.
Tidak ada saldo kas di bank yang digunakan jaminan untuk pinjaman Perusahaan.
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7. DEPOSITO BERJANGKA
Deposito berjangka terdiri dari:

Pihak ketiga
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah - bersih
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun

31 Desember 2015

31 Desember 2014

740.870.684
380.000.000
-

699.220.346
380.000.000
6.418.525

1.120.870.684

1.085.638.871

5,25%-6,5%

5,25%-6,5%

Deposito berjangka tersebut merupakan dana jaminan kliring yang diagunkan pada PT Kliring
Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk menjamin kelancaran penanggulangan kegagalan transaksi
efek anggota bursa pemakai jasa KPEI, sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh KPEI. Pada
31 Desember 2015, dana jaminan kliring tersebut ditempatkan pada Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT
Bank Central Asia Tbk masing-masing sebesar Rp 740.870.684 dan Rp. 380.000.000.

8. PIUTANG REVERSE REPO
Piutang reverse repo terdiri dari:
2015
Bunga yang
Tanggal

Tanggal Jatuh

Harga

Harga Jual

Masih Harus

Nilai

No.

Perjanjian

Tempo

Perolehan

Kembali

Diterima

Tercatat

1
2
3
4

3 Maret 2015

2 Maret 2016

532.665.935

9 Maret 2015

8 Maret 2016

9 Maret 2015

8 Maret 2016

16 Januari 2015

15 Januari 2016

564.625.891

4.693.751

559.932.140

4.086.000.000

4.331.160.000

45.673.644

4.285.486.356

3.267.000.000

3.462.498.902

36.421.713

3.426.077.189

402.303.865

428.453.616

1.146.290

427.307.325
8.698.803.010

2014

No.

1
2
3
4

Tanggal
Perjanjian

Tanggal Jatuh
Tempo

Harga
Perolehan

Harga Jual
Kembali

Bunga yang
Masih Harus
Diterima

Nilai
Tercatat

16 Januari 2014

16 Januari 2015

377.750.108

402.303.865

1.076.329

527.545.999

1 Maret 2014

28 Februari 2015

502.359.222

532.500.775

4.954.776

4.043.356.074

10 Maret 2014

9 Maret 2015

3.855.745.028

4.087.089.730

43.733.656

3.232.056.628

10 Maret 2014

9 Maret 2015

3.082.089.663

3.267.015.143

34.958.515

401.227.454
8.204.186.155
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DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
8. PIUTANG REVERSE REPO (lanjutan)
Daftar efek saham piutang reverse repo pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM), PT Yulie Sekurindo Tbk (YULE), PT Bank CIMB Niaga Tbk
(BNGA), PT indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP), dan PT Panorama Transport Tbk (WEHA).
Tingkat bunga per tahun piutang reverse repo adalah masing-masing sebesar 6,0% - 6,5% dan 6,5% 7%, masing-masing pada tahun 2015 dan 2014.
9. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio efek untuk diperdagangkan
PT Inovasi Infracom Tbk.
PT Siwani Makmur
Lain-lain (Dibawah Rp 50.000.000)
Dikurangi kerugian yang belum direalisasi
Jumlah - bersih

31 Desember 2015

31 Desember 2014

4.061.857.037
1.125.717.076
46.095.517

4.061.857.037
1.982.388.036
46.095.569

(4.168.232.751)

(4.596.412.895)

1.065.436.879

1.493.927.747

Perusahaan menetapkan nilai wajar portofolio efek saham berdasarkan nilai pasar yang dikeluarkan
oleh Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Penetapan harga wajar berdasarkan nilai pasar merupakan
pertimbangan terbaik manajemen.
10. PIUTANG DAN UTANG PADA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
Akun ini merupakan penyelesaian efek bersih atas kliring transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan
melalui PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
a. Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang ini merupakan tagihan terkait dengan transaksi jual efek dan deposit yang diserahkan
Perusahaan dalam rangka transaksi efek, serta piutang komisi dan transaksi Pinjam-Meminjam
Efek, sebagai berikut :
31 Desember 2015

31 Desember 2014

Piutang transaksi bursa

2.178.388.146

3.039.114.500

Jumlah Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

2.178.388.146

3.039.114.500
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10. PIUTANG DAN UTANG PADA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN (lanjutan)
b. Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
31 Desember 2015

31 Desember 2014

Utang transaksi bursa

501.009.500

1.166.873.000

Jumlah Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan

501.009.500

1.166.873.000

11. PIUTANG NASABAH
Akun ini merupakan saldo kurang dari dana nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian efek
yang dilakukan oleh nasabah, dengan rincian sebagai berikut:
31 Desember 2015

31 Desember 2014

Pihak ketiga
Nasabah pemilik rekening

225.547.749

412.652.944

Jumlah Piutang Nasabah

225.547.749

412.652.944

Pada umumnya, seluruh piutang diselesaikan dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu tiga hari dari
tanggal perdagangan, sehingga risiko tidak tertagihnya piutang tidak signifikan.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian
penurunan nilai karena manjemen perusahaan berkeyakinan bahwa piutang nasabah dapat tertagih
seluruhnya dan untuk piutang yang tidak tertagih akan langsung dibiayakan pada tahun berjalan.

12. PIUTANG LAIN-LAIN
Piutang lain-lain terdiri dari:

Pihak berelasi
Johnlin Yuwono
Jonathan Yuwono
Karyawan
Bunga
Jumlah Piutang Lain-lain

31 Desember 2015

31 Desember 2014

8.087.500.000
4.845.000.000
14.218.090
-

8.087.500.000
4.845.000.000
4.499.150
53.122.808

12.946.718.090

12.990.121.958

Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan
gaji bulanan, pinjaman tidak dibebankan bunga. Perusahaan, dalam kegiatan usaha normal, melakukan
transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi.
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(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
13. ASET TETAP
31 Desember 2015
Biaya perolehan:
Pemilikan langsung
Kendaraan
Peralatan kantor
Inventaris kantor
Renovasi kantor
Jumlah
Akumulasi penyusutan:
Pemilikan langsung
Kendaraan
Peralatan kantor
Inventaris kantor
Renovasi kantor
Jumlah
Nilai buku

31 Desember 2014
Biaya perolehan:
Pemilikan langsung
Kendaraan
Peralatan kantor
Inventaris kantor
Renovasi kantor
Jumlah
Akumulasi penyusutan:
Pemilikan langsung
Kendaraan
Peralatan kantor
Inventaris kantor
Renovasi kantor
Jumlah
Nilai buku

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

882.761.182
931.774.292
892.511.055
483.896.565

-

127.906.182
-

754.855.000
931.774.292
892.511.055
483.896.565

3.190.943.094

-

127.906.182

3.063.036.912

864.749.262
877.686.994
892.511.055
483.896.560

18.011.907
27.371.909
5

127.906.176
-

754.854.993
905.058.903
892.511.055
483.896.565

3.118.843.871

45.383.821

127.906.176

3.036.321.516

72.099.223

Saldo Awal

26.715.396

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

882.761.182
910.724.292
892.511.055
483.896.565

21.050.000
-

-

882.761.182
931.774.292
892.511.055
483.896.565

3.169.893.094

21.050.000

-

3.190.943.094

858.745.291
836.954.137
892.511.055
483.896.560

6.003.971
40.732.857
-

-

864.749.262
877.686.994
892.511.055
483.896.560

3.072.107.043

46.736.828

-

3.118.843.871

97.786.051

72.099.223

Penyusutan yang dibebankan pada kegiatan usaha Perusahaan adalah Rp 45.383.821
dan Rp 46.736.828, masing-masing pada tahun 2015 dan 2014, yang dicatat sebagai bagian dari beban
usaha.
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13. ASET TETAP (lanjutan)
Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari seluruh aset Perusahaan tersebut dapat dipulihkan,
sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas nilai aset tersebut.
14. PENYERTAAN SAHAM
Saldo penyertaan pada bursa efek sebesar Rp 135.000.000, masing-masing pada tanggal 31 Desember
2015 dan 2014, merupakan penyertaan saham kepada PT Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu
persyaratan sebagai sebagai anggota bursa.
Tidak terdapat penurunan nilai penyertaan pada bursa efek pada tanggal laporan.
Manajemen berpendapat tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan
penurunan nilai investasi saham pada akhir tahun pelaporan.

15. ASET LAIN-LAIN
Aset lain-lain terdiri dari:
31 Desember 2015

31 Desember 2014

Jaminan sewa air vit (Galon)
Jaminan line telepon

290.000
2.000.000

290.000
2.000.000

Jumlah Aset Lain-lain

2.290.000

2.290.000

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Pihak ketiga
Nasabah pemilik rekening

1.888.256.281

2.269.522.839

Jumlah Utang Nasabah

1.888.256.281

2.269.522.839

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Kantor
Transaksi

236.435.464
6.495.101

171.783.317
17.935.344

Jumlah Biaya yang Masih Harus Dibayar

242.930.565

189.718.661

16. UTANG NASABAH
Utang nasabah terdiri dari:

17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari:
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18. PERPAJAKAN
a. Pajak Dibayar Di Muka
31 Desember 2015

31 Desember 2014

Pajak Pertambahan Nilai - Masukan

-

6.798.853

Jumlah Pajak Dibayar Di Muka

-

6.798.853

b. Utang Pajak

Pajak penghasilan:
Pasal 21
Pasal 23
Pajak transaksi penjualan efek
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran
Jumlah Utang Pajak

31 Desember 2015

31 Desember 2014

9.425.000
10.000
7.988.827
2.654.274

1.536.484
1.000.000
21.772.212
-

20.078.101

24.308.696

c. Pajak kini
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain dengan taksiran rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:
31 Desember 2015

31 Desember 2014

Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain

725.080.869

(25.958.786)

Perbedaan temporer
Liabilitas imbalan kerja

(70.033.760)

212.822.102

Jumlah Beda Temporer

(70.033.760)

212.822.102

Perbedaan permanen
Beban yang tidak dapat diperhitungkan
Keuntungan( Kerugian) Portofolio Efek yang
sudah terealisasi
Pajak
Jamuan dan sumbangan
Transaksi
Pendapatan Deposito dan jasa giro
Lain-lain

362.644.217
22.543.389
3.715.600
(673.117.874)
-

142.981.955
27.403.440
27.264.449
16.175.521
(945.449.631)
4.477

Jumlah Beda Permanen

(284.214.668)

(731.619.789)

Jumlah

(354.248.428)

(518.797.687)

412.715.965

(500.766.002)

Taksiran Laba (Rugi) Fiskal Tahun Berjalan
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18. PERPAJAKAN (lanjutan)
c. Pajak kini (lanjutan)
31 Desember 2015
Rugi Fiskal Tahun Lalu

(500.766.002)

Taksiran Rugi Fiskal Tahun Berjalan

(88.050.037)

31 Desember 2014
(500.766.002)

Pada 29 Juni 2015, Perusahaan menerima hasil pemeriksaan pajak penghasilan badan untuk tahun
buku 2010 melalui Surat Ketetapan Pajak No. 00015/506/10/054/15 yang menyatakan bahwa
Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Nihil.
d. Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan yang berasal dari pengaruh beda temporer yang signifikan antara pelaporan
komersial dan pajak adalah sebagai berikut:
31 Desember 2015
31 Desember 2014
Aset Pajak Tangguhan
Liabilitas imbalan kerja
Penyusutan aset tetap
Laba perdagangan efek bersih
Sewa pembiayaan

225.575.201
97.376.398
(62.500.000)
(97.376.398)

243.083.641
97.376.398
(62.500.000)
(97.376.398)

Jumlah Beban Aset Pajak Tangguhan

163.075.201

180.583.641

Pajak tangguhan yang berasal dari pengaruh beda temporer yang signifikan antara pelaporan
komersial dan pajak adalah sebagai berikut:
31 Desember 2014
31 Desember 2015
Saldo awal
Penambahan aset pajak tangguhan

180.583.641
(17.508.440)

127.378.116
53.205.526

Aset Pajak Tangguhan

163.075.201

180.583.641

e. Administrasi
Perusahaan menyampaikan pajak tahunan atas perhitungan sendiri ("Self assessment ") sesuai
dengan perubahan terakhir atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008. Kantor Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya
liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terhutangnya pajak, sedang untuk
tahun pajak 2007 dan sebelumnya, pajak ditetapkan paling lambat pada akhir tahun 2013.
f. Undang-Undang Pajak Penghasilan
Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 pengganti Undang-Undang Pajak No.
7/1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25%
yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif
pajak berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif
pajak yang akan ditetapkan.
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19. MODAL SAHAM
Rincian pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai
2015

Pemegang Saham

Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor Penuh

Persentase
Kepemilikan (%)

Ditempatkan dan
Disetor Penuh

PT Jeje Yutrindo Utama
Masyarakat

133.725.000
121.275.000

52,44%
47,56%

26.745.000.000
24.255.000.000

Jumlah Modal Saham

255.000.000

100%

51.000.000.000

2014

Pemegang Saham

Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor Penuh

Persentase
Kepemilikan (%)

Ditempatkan dan
Disetor Penuh

PT Jeje Yutrindo Utama
Chu Jang Lie
Masyarakat

133.725.000
1.275.000
120.000.000

52,44%
0,50%
47,06%

26.745.000.000
255.000.000
24.000.000.000

Jumlah Modal Saham

255.000.000

100%

51.000.000.000

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH
Akun ini merupakan agio saham, yang merupakan selisih antara jumlah harga jual dengan jumlah nilai
nominal saham yang diterbitkan sehubungan dengan penawaran umum saham Perusahaan kepada
masyarakat (Catatan 1b), setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang berhubungan dengan
penawaran umum saham Perusahaan tersebut. Rincian tambahan modal disetor - bersih adalah
Jumlah
Agio saham sehubungan penawaran umum saham (catatan 1b)
Biaya emisi efek ekuitas (catatan 3u)

353.366.883

Bersih
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21. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI DARI ASET KEUANGAN TERSEDIA
UNTUK DIJUAL
Akun ini terdiri dari:
31 Desember 2015

31 Desember 2014

Awal tahun
Perubahan nilai wajar aset keuangan
tersedia untuk dijual

(4.596.412.895)

(1.350.655.562)

Akhir Tahun

(4.168.232.649)

428.180.246

(3.245.757.333)
(4.596.412.895)

22. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN UMUM
Dividen Tunai
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 29 Juni 2015,
sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara RUPST No. 122, pada tanggal yang sama, yang dibuat di
hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo S.H.,M.H.,M.Kn., para pemegang saham menyetujui untuk
tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2014.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2014,
sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara RUPST No. 51, pada tanggal yang sama, yang dibuat di
hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk
tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2013.
Cadangan Umum
Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan
jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai
cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan telah mempunyai cadangan umum sebesar
Rp.500.000.000 atau 0,98% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Manajemen bermaksud untuk
meningkatkan cadangan umum tersebut di masa datang.
23. PENDAPATAN KEGIATAN PERANTARA PERDAGANGAN EFEK
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek terdiri dari:

Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Komisi transaksi
Keuntungan (kerugian) bersih atas perdagangan efek
yang belum direalisasi

31 Desember 2015

31 Desember 2014

486.264.748

642.319.233

(362.644.217)

Jumlah Pendapatan Kegiatan Perdagangan Efek

123.620.531

642.319.233
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24. PENDAPATAN KEGIATAN PENJAMIN EMISI EFEK
Akun ini merupakan imbalan jasa yang diterima Perusahaan Sebagai penjamin emisi dan agen
penjualan atas penawaran umum dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan hak memesan
terlebih dahulu atas saham dan reksadana, dengan rincian sebagai berikut:
31 Desember 2015

31 Desember 2014

Kegiatan penjamin emisi
Kegiatan agen penjualan

4.858.308
4.772.992

7.393.259
6.082.917

Jumlah Pendapatan Kegiatan Emisi Efek

9.631.300

13.476.176

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Bunga

494.581.161

472.598.082

Jumlah Pendapatan Bunga

494.581.161

472.598.082

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Gaji dan tunjangan
Beban imbalan kerja
Renumerasi
Jamsostek
Lain-lain

1.081.758.309
167.236.584
102.000.000
28.561.540
502.000

978.396.287
173.637.866
102.000.000
30.973.200
581.000

Jumlah Beban Kepegawaian

1.380.058.433

1.285.588.353

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Administrasi bank

11.826.033

-

Jumlah Beban Bunga dan Keuangan

11.826.033

-

25. PENDAPATAN BUNGA
Pendapatan bunga terdiri dari:

26. BEBAN KEPEGAWAIAN
Beban kepegawaian terdiri dari:

27. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN
Beban bunga dan keuangan terdiri dari:
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28. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Penghasilan (beban) lain-lain terdiri dari:

Pendapatan bunga
Deposito
Afiliasi
Jasa giro
Jumlah Pendapatan Bunga
Lain-lain

Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain

31 Desember 2015

31 Desember 2014

672.760.928
646.625.000
356.946

945.241.715
207.916

1.319.742.874

945.449.631

43.859.864

630.454.576

1.363.602.738

1.575.904.207

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA
Perusahaan memberikan imbalan kerja untuk karyawan tetapnya sesuai dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003. Imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Biaya jasa
- Biaya jasa kini
- Biaya jasa lalu
Beban bunga bersih
Total beban yang dibebankan pada laporan
pendapatan komprehensif

31 Desember 2015

31 Desember 2014

89.449.819
77.786.765

106.800.770
66.837.096

167.236.584

173.637.866

Jumlah dalam laporan posisi keuangan yang timbul dari kewajiban Perusahaan sehubungan dengan
kewajiban imbalan karyawan tersebut adalah sebagai berikut:
31 Desember 2015

31 Desember 2014

Nilai kini kewajiban imbalan pasti
Nilai wajar aset

902.300.806
-

972.334.564
-

Kewajiban bersih

902.300.806

972.334.564
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29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)
Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Saldo awal
Biaya jasa
- Biaya jasa kini
- Biaya jasa lalu
Beban bunga
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto
- (Keuntungan) kerugian yang timbul
dari perubahan asumsi keuangan
Saldo akhir

31 Desember 2015

31 Desember 2014

972.334.566

759.512.464

89.449.819
77.786.765

106.800.770
66.837.096

(237.270.344)

39.184.234

902.300.806

972.334.564

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Saldo awal tahun
Total biaya diakui dalam laporan laba rugi
Total biaya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya
Pembayaraan manfaat
Kewajiban bersih

31 Desember 2015

31 Desember 2014

972.334.566
167.236.584
(237.270.344)
-

759.512.464
173.637.866
39.184.234
-

902.300.806

972.334.564

Biaya imbalan kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan
jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31
Desember 2015 dan 2014 dihitung oleh PT Bumi Dharma Aktuaria, aktuaris independen, dalam
laporannya pada tanggal 29 Februari 2016. Asumsi dasar yang digunakan untuk menentukan liabilitas
imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Metode aktuaria
:
Tingkat diskonto per tahun
:
Tingkat proyeksi kenaikan gaji:
Tingkat mortalitas
:
Tingkat cacat
:

Projected Unit Credit
8,80% pada tahun 2015 dan 8,0% pada tahun 2014
10,0% pada tahun 2015 dan 2014
100% Tabel Mortalitas Indonesia - 2011 pada tahun 2015 dan 2014
10,0% dari Tabel Mortalitas Indonesia - 2011 pada tahun 2015 dan 2014

Tingkat pengunduran diri

:

Usia normal pensiun

:

Tahun 2015
Usia
Tingkat
20 - 29
10%
30 - 34
5%
4%
35 - 39
40 - 44
3%
45 - 49
2%
50 - 54
1%
55 tahun (semua peserta diasumsikan
normal)
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Tahun 2014
Usia
Tingkat
20 - 29
10%
5%
30 - 34
35 - 39
4%
40 - 44
3%
45 - 49
2%
50 - 54
1%
pensiun pada usia pensiun
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30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
A. MANAJEMEN MODAL
Perusahaan mengelola modal ditujukan untuk memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan
usaha secara berkelanjutan dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui
optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal,
Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen, pengurangan modal, penerbitan
saham baru atau membeli kembali saham yang beredar, mendapatkan pinjaman baru atau menjual
aset untuk mengurangi pinjaman.
Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi saldo Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK No. V.D.5 yang terlampir dalam surat keputusan BAPEPAM
No. Kep-27/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999, diperbaharui dengan keputusan No. Kep20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 dan keputusan No. Kep-550/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010
serta peraturan BAPEPAM-LK No. X.E.1 yang tertuang dalam lampiran keputusan Ketua BAPEPAMLK No. Kep-460/BL/2008 tanggal 10 November 2008.
Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan efek menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi
efek dan perantara perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, wajib
memiliki MKBD sama dengan atau di atas saldo minimum Rp 25.000.000.000. Pada tahun 2011,
keputusan No. Kep-550/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 diperbaharui dengan keputusan No.
Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Berdasarkan keputusan tersebut, perusahaan efek yang
menjalankan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang
mengadministrasikan rekening efek nasabah, wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp 25.000.000.000
atau 6,25% dari jumlah liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka penawaran
umum/penawaran terbatas ditambah ranking liabilities, mana yang lebih tinggi. Keputusan ini harus
diterapkan oleh Perusahaan paling lambat tanggal 31 Januari 2012.
Perusahaan telah memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan pada tanggal 31
Desember 2015.
Perusahaan juga diwajibkan untuk mempunyai modal disetor diatas ketentuan yang ditetapkan oleh
Keputusan Menteri Keuangan No. 153/PMK.010/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang kepemilikan
saham dan permodalan perusahaan efek.
B. MANAJEMEN RISIKO
Perusahaan telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangannya. Kebijakan yang
ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan
strategi manajemen risiko Perusahaan ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang
dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Dewan direksi menentukan kebijakan
tertulis manajemen risiko keuangan secara keseluruhan melalui masukan laporan komite-komite
risiko yang dibentuk dalam divisi-divisi terkait.
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30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
B. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari
pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memnuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen
keuangan Perusahaan dan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara dan
piutang. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun
Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima
untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank, yaitu hanya bank-bank
dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.
Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka
pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.
Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang
mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara
rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan
liabilitas keuangan.
Risiko Harga
Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar.
Perusahaan memiliki risiko harga terutama karena investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok
diperdagangkan.
Perusahaan mengelola risiko harga dengan secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja
keuangan dan harga pasar atas investasinya, serta selalu memantau perkembangan pasar lokal dan
global.
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