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SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Tahunan 2016 PT. Sanurhasta Mitra Tbk. (selanjutnya disebut ”Perseroan”) dibuat guna memenuhi
Peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan,
hasil operasi, rencana dan proyeksi, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan. Pernyataan‐pernyataan
tersebut memiliki prospek risiko dan ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual
secara material berbeda dari yang dilaporkan.
Pernyataan‐pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai
kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan, serta lingkungan bisnis Perseroan dimana dalam
menjalankan kegiatan usaha. Oleh karenanya, Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen‐dokumen yang
telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil‐hasil tertentu sesuai harapan.
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BAB I. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka‐angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan
posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun‐tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun‐tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang
tercantum dalam Laporan Tahunan ini.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun‐tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anaknya untuk tahun‐tahun yang berakhir pada tanggal tersebut berasal dari laporan keuangan yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (a Member of DFK International), auditor independen,
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa
modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian). Laporan audit KAP Anwar & Rekan tersebut mencantumkan paragraf
hal‐hal lain sehubungan dengan tujuan pelaksanaan audit. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Patricia,
CPA (Rekan pada KAP Anwar & rekan (a Member of DFK International), dengan Registrasi Akuntan Publik
No. AP.0749.
Laporan keuangan untuk tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (sebelum disajikan
kembali oleh Perseroan), yang seluruhnya tidak tercantum dalam Laporan Tahunan ini, telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan
pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Heri Mardani, M.Si, CA, CPA
(Rekan pada KAP Amachi Arifin Mardani & Muliadi dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0375). Untuk
kepentingan perbandingan dengan Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 di atas, manajemen telah
menyajikan kembali laporan keuangan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 tersebut.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam Jutaan Rupiah)
Uraian
JUMLAH ASET
JUMLAH LIABILITAS
JUMLAH EKUITAS

31‐Des
2015
2014*
Rp
Rp

2016
Rp
117.113
3.487
113.626

116.942
4.106
112.836

135.714
2.971
132.743

2013**
Rp

2012**
Rp

118.661
27.263
91.398

138.700
44.129
94.570

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam Jutaan Rupiah)
Uraian
Pendapatan neto
Laba bruto
Rugi Usaha
Rugi Neto Tahun Berjalan
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

2016
Rp
10.355
7.431
(3.231)
(2.669)
(2.610)

Tahun Berakhir 31 Desember
2015
2014*
2013**
Rp
Rp
Rp
8.660
2.448
‐
5.999
1.346
‐
(4.653)
(5.573)
(2.482)
(1.617)
(417)
(1.149)
(1.610)
(417)
(1.149)

2012**
Rp
‐
‐
(1.659)
(584)
(584)

*konsolidasian
** disajikan kembali oleh manajemen Perseroan, sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani
& Muliadi.
RASIO KEUANGAN
31‐Des
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Uraian
Rasio Pertumbuhan
Total aset
Total liabilitas
Total ekuitas
Rasio Usaha
Laba bruto/pendapatan
Rugi usaha/pendapatan
Rugi sebelum pajak/pendapatan
Rugi komprehensif tahun berjalan/pendapatan
Rugi komprehensif tahun berjalan/ekuitas
Rugi komprehensif tahun berjalan/aset
Rugi bersih konsolidasi/aset
Rugi bersih konsolidasi/ekuitas
Rasio Keuangan
Jumlah aset/jumlah liabitas
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas
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2016

2015

2014*

2013**

2012**

0%
‐15%
1%

‐14%
38%
‐15%

14%
‐89%
45%

‐14%
‐38%
‐3%

na
na
na

72%
‐31%
‐32%
‐25%
‐2%
‐2%
‐2,3%
‐2,3%

69%
‐54%
‐54%
‐19%
‐1%
‐1%
‐4,0%
‐4,2%

55%
‐227%
‐230%
‐17%
0%
0%
‐4.1%
‐4,2%

na
na
na
na
‐1%
‐1%
‐2,1%
‐2,7%

na
na
na
na
‐1%
0%
‐1,2%
‐1,7%

3358%
3%

2848%
4%

4568%
2%

435%
30%

314%
47%
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BAB II. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2016
dan 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Edy Suwarno
PT. Vetira Prima Perkasa
PT. Sri Indopuri Asri
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
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Nilai Nominal Rp 1.000,00 setiap saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
300.000.000
300,000,000,000
67.500.000
2.625.000
4.875.000
75.000.000

67.500.000.000
2.625.000.000
4.875.000.000
75.000.000.000

(%)

90,00
3,5
6,5
100
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BAB III.

PROFILE EMITEN

UMUM
PT Sanurhasta Mitra Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan
Akta Pendirian No. 196 tanggal 29 Desember 1993, dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di
Jakarta dan diperbaiki dengan akta Notaris No. 32 tanggal 5 Agustus 1994, dibuat dihadapan Drs. Sutjahjo Srudji,
S.H., pengganti dari Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)berdasarkan Surat Keputusan
No. C2‐12739.HT.01.01.Th.94 tanggal 23 Agustus 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia pada tanggal 11 Mei 2010, Tambahan No. 4287.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43, tanggal 8 Mei 2017, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH,
M.Si., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU‐AH.01.03‐0138263 tanggal
22 Mei 2017.
Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang pengembangan properti dan perhotelan.

PT. SANURHASTA MITRA Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidangpengembangan properti dan perhotelan
Kantor Pusat:
Equity Tower Lt.11 D
Sudirman Central Business Distric Lot 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52‐53
Jakarta 11290
Indonesia
Tel.+62 21 29035620
Fax +62 21 29035619
www.sanurhasta.com
email : shm@sanurhastamitra.com
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VISI
Menjadi pengembang properti terpercaya.
MISI
Menjadi perusahaan pengembang properti yang berkomitmen dalam pelayanan terdepan kepada
konsumen.

NILAI‐NILAI PERSEROAN
Professional‐Trustworthy‐Innovative‐Integrity‐Harmony‐Team Work‐Respect‐Excellence.

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISARIS UTAMA
Edy Suwarno

KOMISARIS INDEPENDEN
Djoni Sujanto

KOMITE AUDIT

DIREKTUR UTAMA
Ifiandiaz Naszir

AUDIT INTERNAL

CORPORATE SECRETARY

DIREKTUR
Airvin W Hardani

DIREKTUR
Gunawan Angkawibawa

MANAGER OPERASIONAL
& KEUANGAN
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MANAGER PROYEK
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HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN
DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK
Struktur Kepemilikan Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

EDY SUWARNO
90%

EVELINE LISTIJOSUPUTRO
41,5%

PT. Sri Indopuri Asri
6,5%

PERSEROAN
58,17%

PT. Vetira Prima Perkasa
3,5%

STEVEN CAHYADI
0,33%

PT MINNA PADI RESORTS

Struktur Kepemilikan Perseroan pada saat Laporan Keuangan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
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PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi per tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris

:

Steven Cahyadi

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

:
:
:

Ifiandiaz Nazsir
Gunawan Angkawibawa
Henry Kurniawan Latief

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor
33 /pojk.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki
oleh Direksi, berdasarkan Akta No. 96/2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat
ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisari Utama
Komisaris Independen

:
:

Edy Suwarno
Djoni Suyanto

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

:
:
:

Ifiandiaz Nazsir
Gunawan Angkawibawa
Airvin Widyatama Hardani

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing‐masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
saat ini.
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DEWAN KOMISARIS

Edy Suwarno
Warga negara Indonesia, 43 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Januari 2017 ‐ sekarang.
Memperoleh gelar Diploma dari Universitas William Angliss Institute,
Melbourne, Australia jurusan Hospitality pada tahun 1996 .
Jabatan yang masih dan /atau pernah dijabat :
 Komisaris Utama PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk.sejak 2016 ‐
sekarang
 Komisaris PT Bukit Uluwatu Villa Tbk sejak 2016 – sekarang
 Direktur Utama PT SAM Indonesia sejak 2010 – sekarang
 Penasehat PT Minna Padi Investama Tbk sejak 2010 ‐ sekarang
 Komisaris PT Minna Padi Investama Tbk (2008‐2010)
 General Manajer PT Danasakti Sekuritas (1999‐2010)
 Branch Manager PT Layang Megah (1998‐1999).

Djoni Suyanto
Warga negara Indonesia, 50 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Januari 2017‐sekarang.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta
jurusan Ekonomi Manajemen pada tahun 1989.
Jabatan yang masih dan /atau pernah dijabat
 Direktur PTGunung Bara Utama sejak tahun 2012‐sekarang
 Direktur PT Graha Putra Nusa sejak 2004‐sekarang
 Direktur PT Trust Finance Indonesia Tbk (2000‐2012)
 Direktur PT Danasakti Sekuritas (2000), Finance & Treasury
 Manager PT Arthaswadaya Mulia Multifinance (1993‐2000)
 Market Research dan Dealer PT Nikko Securities Indonesia (1990‐
1993).
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DIREKSI

Ifiandiaz Nazsir
Warga negara Indonesia, 54tahun.
Menjabat sebagai Direktur Utama sejak 2004‐sekarang.
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran,
Bandung pada tahun 1987.
Jabatan yang masih dan /atau pernah dijabat
 Direktur PT Crown Line sejak 1998‐sekarang
 Direktur Utama PT Cahaya Saguna Niketana (2004‐2015)
 Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk (2004‐2010)
 Direktur PT Slipi Sri Indopuri/Park Plaza Hotel (1993‐2004)
 Direktur PT Mandala Marmer Indonesia (1988‐1993).

Gunawan Angkawibawa
Warga negara Indonesia, 52 tahun.
Menjabat sebagai Direktur sejak 2008‐sekarang.
Memperoleh gelar MBA dari Universitas Prasetya Mulia, Jakarta pada
tahun 2001.
Jabatan yang masih dan /atau pernah dijabat
 Komisaris PT Bukit Uluwatu Villa Tbk sejak 2013‐sekarang
 Komisaris Independen PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk sejak
2012‐sekarang
 Komisaris Independen PT intiland Development Tbk (2010
 Direktur PT Delta Dunia Makmur Tbk (2007‐2012)
 General Manajer PT Citraagung Tirta Jatim (2004‐2007)
 Koordinator Manager PT Griyatirta Kencana dan PT Sinar Bahana
Mulya (1997‐2004)
 Project Manager PT Belaputra Srani (1994‐1996)
 Head of Survey PT Sinar Bahana Mulya (1991‐1994)
 Site Manager PT Multi Cipta Permai Wirasta (1988‐1991).
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Airvin Widyatama Hardani
Warga negara Indonesia, 54tahun.
Menjabat sebagai Direktur Independen sejak Januari 2017‐sekarang.
Memperoleh gelar PPL dari Universitas Australian Flying Training
School, Australia untuk jurusan pilot pada tahun 1983.
Jabatan yang masih dan /atau pernah dijabat
 Komisari PT Gayatri Kapital Indonesia sejak 2013‐sekarang
 VP Service PT Garuda Indonesia (1992‐2008).
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SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan
setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan
kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia
antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan‐peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga
fasilitas lainnya.
Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, Perseroan tidak membuat Peraturan Perusahaan karena jumlah
karyawannya tidak lebih dari 10 orang dan Perseroan juga tidak membentuk Kesepakatan Kerja Bersama.
Namun pada entitas anak, terdapat Peraturan Perusahaan dimana yang berlaku pada saat ini adalah Peraturan
Perusahaan yang merupakan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor 201
Tahun 2015 yang berlaku sampai dengan 25 November 2017.
Walaupun tidak memiliki peraturan tertulis namun Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi
tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan
kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan
perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program
Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai
maka akan diadakan secara eksternal.
Fasilitas dana pensiun dan asuransi juga diberikan kepada karyawan Perseroan. Perseroan telah mendaftarkan
karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan.
Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan saat ini Perseroan
tidak memiliki tenaga kerja asing.
Komposisi karyawan Perseroan, menurut status kerja (tetap/ kontrak), jenjang manajemen, tingkat pendidikan
dan kelompok usia per tanggal 30 Juni 2015adalah sebagai berikut:
Perseroan
Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/ Tidak Tetap
Status
Tetap
Tidak
Tetap
Jumlah

2016
Jumlah
%
3
100
‐
‐
3

100

2015
Jumlah
%
3
100
‐
‐
3

100

2014
Jumlah
%
3
100,0
‐
‐
3

100

2013
Jumlah
%
3
100,0
‐
‐
3

100

2012
Jumlah
%
3
100
‐
‐
3

100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen
Jenjang
Manager
Staff
Non Staff
Jumlah

2016
Jumlah
%
‐
‐
2
66,7
1
33,3
3
100,0

2015
Jumlah
%
‐
‐
1
50
1
50
2
100

2014
Jumlah
%
‐
‐
1
50
1
50
2
100

2013
Jumlah
%
‐
‐
1
50
1
50
2
100

2012
Jumlah
%
‐
‐
1
50
1
50
2
100

2013

2012

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Tingkat Pendidikan
Tingkat
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2016

2015

2014
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SLTA
AKADEMI/
D3
SARJANA/S1
Jumlah

Jumlah
1
2

%
33,3
66,7

Jumlah
1
1

%
50
50

Jumlah
1
1

%
50
50

Jumlah
1

%
50

Jumlah
1

%
50

1

50

1

50

‐
3

‐
100

‐
2

‐
100

‐
2

‐
100

‐
2

‐
100

‐
2

‐
100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia
Usia
18‐25
26‐35
36‐45
46‐55
Jumlah

2016
Jumlah
‐
‐
3
‐
7

%
‐
‐
100
‐
100

2015
Jumlah
%
‐
‐
‐
‐
3
100
‐
‐
6
100

2014
Jumlah
%
‐
‐
‐
‐
3
100
‐
‐
6
100

2013
Jumlah
%
‐
‐
‐
‐
3
100
‐
‐
6
100

2012
Jumlah
%
‐
‐
‐
‐
3
100
‐
‐
6
100

2013
Jumlah
%
10
100
0
0
10
100

2012
Jumlah
%
10
100
0
0
10
100

2013
Jumlah
2
8
0
10

%
15,4
61,5
0,0
100,0

2012
Jumlah
2
8
0
10

%
15,4
61,5
0,0
100,0

2013
Jumlah
5
1
4
10

%
50
10
40
100

2012
Jumlah
5
1
4
10

%
50
10
40
100

Entitas Anak
Komposisi Karyawan Entitas AnakMenurut Status Tetap/ Tidak Tetap
Status
Tetap
Tidak Tetap
Jumlah

2016
Jumlah
3
42
45

%
12,5
87,5
100,0

2015
Jumlah
%
4
14,6
41
85,4
45
100,0

2014
Jumlah
%
4
16,7
35
83,3
39
100,0

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Jenjang Manajemen
Status
Manager
Staff
Non Staff
Jumlah

2016
Jumlah
9
28
8
45

%
20
58,3
16,7
100,0

2015
Jumlah
9
26
10
45

%
18,8
54,2
20,8
100,0

2014
Jumlah
%
9
21,4
21
50,0
9
21,4
39
100,0

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Tingkat Pendidikan
Tingkat
Pendidikan
SLTA
Akademi/D3
S1
Jumlah

2016
Jumlah
18
18
9
45

%
40
40
20
100

2015
Jumlah
16
20
9
45

%
35,6
44,4
20
100,0

2014
Jumlah
%
16
41
15
38,5
8
20,5
39
100,0

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Kelompok Usia
Usia
18‐25
26‐35
36‐45
Jumlah
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2016
Jumlah
23
16
6
45

%
51,1
35,6
13,3
100,0

2015
Jumlah
23
16
6
45

%
51,1
35,6
13,3
100,0

2014
Jumlah
%
16
41
17
43,6
6
15,4
39
100,0

2013
Jumlah
%
1
10
3
30
6
60
10
100,0

2012
Jumlah
%
1
10
3
30
6
60
13
100,0
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PEMEGANG SAHAM
Pemegang Saham Perseroan Per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Edy Suwarno AL Jap L Sing
PT Sri Indopuri Asri
PT Vetira Prima Perkasa
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp 1.000,00 setiap saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
300.000.000
300.000.000.000
67.500.000
4.875.000
2.625.000
75.000.000
225.000.000

67.500.000.000
4.875.000.000
2.625.000.000
75.000.000.000
225.000.000.000

(%)

90
6,5
3,5
100

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK
PT Minna Padi Resorts (MPR)
PT Minna Padi Resorts (sebelumnya bernama PT Sentra Adikarya) adalah badan hukum yang didirikan menurut
dan berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan
berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PerseroanTerbatas
No. 28 tanggal 23 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH., SE., Notaris di Jakarta. Akta
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat
Keputusan No. W7‐02909 HT.01.01‐TH.2007 tertanggal 20 Maret 2007.
Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham No. 26 tanggal 5 Mei 2017, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi. , Notaris di
Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU‐AH.01.03‐0138521 tanggal 22 Mei 2017.
PT Minna Padi Resorts adalah entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang jasa pondok wisata. Saat ini
proyeknya bernama The Santai. Konsep dari The Santai adalah tempat retreat eksklusif yang terletak di
lingkungan yang tenang dan berdekatan dengan persawahan serta kuil‐kuil desa setempat namun tetap dekat
dengan toko‐toko, restoran dan kehidupan malam di daerah Seminyak. The Santai dirancang dengan indah oleh
arsitek terkemuka untuk villa minimalis di Bali yaitu “Studio TonTon” (Antony Liu dan Rekan) dan dioperasikan
oleh “Lifestyle Retreats Pte. Ltd”, manajemen hotel yang berpengalaman pada bidang boutique hotel manajemen
secara internasional. Kombinasi villa yang eksklusif dan nyaman serta pelayanan bertaraf internasional
memberikan pengalaman berkunjung di Bali yang benar‐benar damai dan personal, sehingga tamu akan merasa
seperti tinggal di villa‐nya sendiri. MPR mulai beroperasi komersial pada tahun 2013 dan diakuisisi oleh Perseroan
pada tahun 2015.
Per 31 Desember 2016 dan 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Minna Padi Resorts adalah sebagai
berikut:
Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur

: Harjono Budiman
: Henry Kurniawan Latief

Dewan Komisaris
Komisaris Utama

: Gunawan Angkawibawa
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Struktur permodalan dan kepemilikan saham PT Minna Padi Resorts per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Perseroan
Eveline Listijosuputro
Steven Cahyadi
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel
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Nilai Nominal Rp 1.000.000 setiap saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
80.000
80.000.000.000
34.900
24.900
200
60.000
20.000

34.900.000.000
24.900.000.000
200.000.000
60.000.000.000
20.000.000.000

(%)
‐
58,2
41,5
0,3
100
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PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Profesi Penunjang Pasar Modal Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
AKUNTAN PUBLIK
KAP ANWAR & REKAN
Permata Kuningan Building, Lt 5
Jl. Kuningan Mulia kav 9C
Jakarta 12980
Indonesia
Tel. +62 21 8378 0750
NOTARIS
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH.,M.Si
Jl KH Zainul Arifin No.2
Kom. Ketapang Indah
Blok B 2 No 4‐5
Jakarta 11140
Telp. 021 6301511
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Telp: (021) 570 9009
Fax : (021) 570 9026
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BAB IV.ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus
dibaca bersama‐sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan posisi keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Laporan
Tahunan ini.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun‐tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anaknya untuk tahun‐tahun yang berakhir pada tanggal tersebut berasal dari laporan keuangan yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (a Member of DFK International), auditor independen,
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa
modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian). Laporan audit KAP Anwar & Rekan tersebut mencantumkan paragraf
hal‐hal lain sehubungan dengan tujuan pelaksanaan audit. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Patricia,
CPA (Rekan pada KAP Anwar & rekan (a Member of DFK International), dengan Registrasi Akuntan Publik
No. AP.0749.
Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan pada masa
mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan
peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai
akibat dari faktor‐faktor yang telah diuraikan dalam bagian tersendiri mengenai Risiko Usaha.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.
1.

Umum

Perseroan didirikan pada tanggal 29 Desember 1993, dengan kegiatan usaha saat ini mengelola pondok wisata
berkualitas tinggi (boutique villa) melalui Entitas Anak. Namun secara umum, Perseroan bergerak dibidang
pengembangan properti dan perhotelan. Perseroan memiliki tujuanmenjadi Perseroan pengembang properti
yang handal dan terpercaya. Dengan didukung sumber daya yang kompeten dan inovatif, Perseroan selalu
berusaha untuk menyediakan produk dan jasa yang berkualitas, tepat waktu dan dapat diandalkan.
Kegiatan pada Entitas Anak Perseroan yaitu PT Minna Padi Resorts adalah mengelola pondok wisata berkualitas
tinggi (boutique villa) dengan nama The Santai yang berlokasi di daerah Umalas, Bali. The Santai mulai
beroperasi pada Juni 2014.
Perseroan juga memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di pantai Sanur, Bali. Perseroan
berencana untuk mengembangkan tanah tersebut, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak
ketiga.
Diagram berikut ini menggambarkan sejarah kegiatan operasional Perseroan:
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Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Gedung Equity Tower, lantai 11 unit D, SCBD Lot. 9, Jln. Jend.
Sudirman, Kavling 52‐53, Jakarta Selatan.
Sampai dengan akhir tahun 2016, perseroan masih membukukan rugi bersih setelah konsolidasi sebesar Rp2,67
Milyar. Angka ini membaik dari tahun sebelumnya dimana perseroan membukukan rugi bersih setelah
konsolidasi sebesar Rp4,68 Milyar pada akhir tahun 2015. Hal ini didukung oleh peningkatan pendapatan yang
diterima perseroan dari penyewaan pondok wisata dan aktivitas pendukungnya. Selain itu, The Santai juga baru
beroperasi pada bulan Juni 2014. Hal ini menyebabkan tingginya beban awal yang harus dikeluarkan oleh
perseroan untuk proses pengembangan The Santai.
Akan tetapi, dengan beroperasinya The Santai secara penuh, serta penerapan strategi pemasaran yang tepat
oleh manajemen, Perseroan dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan pada tahun‐tahun selanjutnya.
Kondisi ini juga didukung oleh ketersediaan kas perusahaan sebesar R5,5 Milyar dimana manajemen
beranggapan angka tersebut cukup untuk membiayai kelangsungan operasi Perseroan. Perseroaan juga tidak
memiliki hutang kepada pihak Bank sehingga dapat meminimalisir resiko gagal bayar serta tidak memiliki
kewajiban bunga yang memberikan perseroan kemudahan dalam mengelola keuangan perusahaan.
2.

Faktor‐faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor‐faktor yang memiliki kaitan erat dengan
kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor‐faktor tersebut yaitu sebagai berikut:
Kondisi perekonomian Indonesia
Perseroan saat ini menawarkan boutique villa yang diperuntukkan bagi segmen menengah ke atas yang
umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia. Perubahaan kondisi ekonomi dapat
mempengaruhi tingkat belanja masyarakat terhadap kebutuhan pariwisata. Hal ini tentu akan berimbas pada
tingkat permintaan masyarakat terhadap pondok wisata yang ditawarkan oleh perseroan. Pada saat kondisi
perekonomian sedang membaik, daya beli masyarakat pada umumnya akan meningkat. Hal ini juga akan
mendorong permintaan terhadap boutique villa seperti yang ditawarkan oleh perseroan. Akan tetapi sebaliknya,
jika perekonomian sedang melambat, masyarakan akan cenderung untuk menahan diri dalam mengkonsumsi.
Hal ini tentu akan menurukan permintaan terhadap pondok wisata yang ditawarkan oleh perseroan.
Sementara itu, Perseroan optimis terhadap perekonomian Indonesia kedepannya. Kinerja perekonomian
Indonesia di triwulan ketiga tahun 2016 ini terus menunjukan tren yang positif. Jika pada akhir tahun 2015,
Indonesia mencatakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,04% secara tahunan, sampai
dengan triwulan ketiga ditahun 2016, PDB Indonesia mampu bertumbuh 5,02% jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh beberapa kebijakan pemerintah yang berfokus
untuk meningkatkan faktor‐faktor produksi di dalam negeri namun tetap menjaga kestabilan harga berada di
tingkatan yang relatif aman untuk mendukung kegiatan ekonomi.
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Tren pertumbuhan ekonomi yang sedang kita nikmati saat ini diharapkan dapat terus berjalan sampai beberapa
tahun kedepan. Hal ini didasari oleh upaya pemerintah yang secara terus menerus melakukan perbaikan di setiap
sektor baik itu melalui kebijakan yang lebih fokus terhadap pembangunan infrastruktur umum maupun
penyederhanaan birokrasi yang lebih ramah terhadap investasi. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim usaha di
dalam negeri menjadi lebih kondusif. Partisipasi antara dunia usaha dan pemerintah tentu akan memberikan
pondasi yang kuat bagi perekonomian untuk tetap melaju di masa yang akan datang.

Optimisme ini juga turut membawa angin segar bagi industri hotel dan penginapan di Indonesia. Berdasarkan
data dari Biro Pusat Statistik (BPS), sektor restoran dan hotel menyumbang sekitar 5,35% dari total PDB tahun
2015 dan sampai dengan Triwulan ketiga ditahun 2016, sektor restoran dan hotel telah tumbuh sebesar 7,84%
jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ini bahkan berada di atas
angka pertumbuhan PDB secara nasional. Hal ini merupakan potensi bagi pertumbuhan kinerja perseroan dimasa
yang akan datang.
Akan tetapi, perseroan juga telah mengantisipasi seandainya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak seperti yang
diharapkan. Perseroan selama ini telah gencar melakukan pemasaran dan kerjasama dengan berbagai institusi
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internasional guna mempromosikan The Santai di mata turis mancanegara. Hal ini diharapkan dapat menjaga
kestabilan tingkat hunian kamar The Santai.
Kondisi pariwisata di Bali
Kondisi pariwisata di Bali turut mempengaruhi kinerja perseroan. Perseroan saat ini melakukan kegiatan usaha di
Seminyak, Bali. Perkembangan pariwisata di Bali, khususnya di kawasan Seminyak tentu akan berdampak pada
permintaan boutique pondok wisata yang ditawarkan oleh Perseroan.
Pulau Bali memiliki peran yang penting bagi industri pariwisata Indonesia. Pada tahun 2015 majalah “Travel and
Leisure” menobatkan Bali sebagai pulau wisata terbaik kedua di dunia. Keindahan alam serta kebudayaan lokal
yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke pulau Bali. Sepanjang
tahun 2015, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang masuk mencapai 3,9 juta
orang, angka tersebut naik dari 3,7 juta orang ditahun 2014. Angka tersebut juga memiliki porsi yang cukup besar
jika dibandingkan dengan jumlah total 9,7 juta orang wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia pada
tahun 2015. Sedangkan pada November 2016, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara
Ngurah Rai pada periode Januari sampai dengan November 2016 sudah mencapai 4,4 juta orang atau meningkat
22% dari pencapaian pada periode yang sama di tahun 2015 dan bahkan telah melampaui jumlah total
kedatangan wisatwan mancanegara ditahun 2015.

* Data dari Januari sampai November 2016
Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia. Pemerintah melalui program
Wonderful Indonesia terus melakukan promosi ke penjuru dunia untuk memperkenalkan Indonesia sebagai tujuan
wisata dunia. Salah satu kebijakan Pemerintah adalah dengan menambah negara bebas visa serta
menghilangkan persyaratan yang menghambat kunjungan wisatawan dengan menggunakan yacht ataupun
wisata bahari lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan kunjungan wisatawan mancanegara dapat
terus meningkat dan target pemerintah menarik jumlah wisatawan mancanegara 20 juta orang pada tahun 2019
dapat tercapai.
Perseroan juga turut serta bekerja sama dengan pemerintah juga masyarakat setempat untuk mengembangkan
kebudayaan lokal di sekitar wilayah The Santai beroperasi. Dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki
oleh industri pariwisata di Bali, Perseroan memiliki keyakinan bahwa kondisi pariwisata di Bali, khususnya di
Seminyak, dapat terus bertumbuh di masa depan.
Perkembangan permintaan pasar
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Permintaan kamar hotel dan penginapan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan daerah
wisata di sekitar villa Perseroan serta kondisi keamanan dan kenyamanan wilayah tempat Perseroan beroperasi.
Untuk itu, manajemen Perseroan secara aktif berpartisipasi pada kegiatan kemasyarakatan setempat terutama
pada budaya dan tradisi keagamaan untuk mengembangakan objek wisata kebudayaan setempat, sekaligus
menjaga hubungan yang harmonis antara manajemen dengan warga sekitar wilayah tempat Perseroan
beroperasi.
Namun di sisi lain, terus bermunculannya sarana akomodasi baru disekitar wilayah perseroan dapat
mempengaruhi permintaan terhadap kamar yang ditawarkan Perseroan. Berdasarkan data dari BPS, hingga
akhir tahun 2015 terdapat sekitar 281 akomodasi dengan jumlah kamar sebanyak 31.596 kamar dan 44.657
tempat tidur untuk kategori hotel berbintang di Bali. Sementara untuk kategori lainnya, hingga akhir 2015
terdapat 1.798 akomodasi dengan jumlah kamar mencapai 28,717 dan tempat tidur sebanyak 37.628. Hal ini
menyebabkan tingginya persaingan usaha antar penyedia kamar di pulau Bali.

* Data dari Januari sampai November 2016
Sumber: Biro Pusat Statistik
Akan tetapi, menilik data dari Biro Pusat Statistik (BPS), rata‐rata tingkat hunian kamar di pulau Bali cenderung
lebih stabil, bahkan mengalahkan tingkat rata‐rata hunian kamar secara nasional. Sampai dengan bulan
November tahun 2016, rata‐rata tingkat hunian kamar di Bali mencapai angka 61,9%, jauh di atas angka rata rata
nasional sebesar 53,4%.
Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas, perseroan juga menghadapi perubahan permintaan pasar
akibat siklus musiman. Pada saat musim liburan dan akhir tahun, umumnya tingkat hunian akan lebih tinggi jika
dibandingkan rata‐rata. Begitu juga sebaliknya, pada saat musim awal masuk sekolah, umumnya permintaan
akan lebih rendah dibandingkan rata‐rata harian.
Perseroan mencoba memanfaatkan perubahaan pada permintaan pasar dengan mengunakan instrumen harga
sewa. Pada saat permintaan sedang tinggi, perseroan akan menaikan harga sewa, begitu juga pada saat
permintaan sedang rendah, perseroan dapat memberikan diskon harga untuk menjaga tingkat hunian kamar.
Perseroan berpendapat strategi ini dapat menjaga fluktuasi tingkat hunian kamar dimana, harga sewa tinggi
akan mensubtitusi diskon yang diberikan pada saat harga sewa sedang rendah.
3.

Kebijakan Pemerintah

22 | P a g e

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT SANURHASTA MITRA TBK

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal dan lainnya terkait perekonomian Indonesia juga
dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sebagai contoh, apabila (i) pemerintah menambah daftar negara bebas
visa yang dapat memasuki wilayah Indonesia, maka hal ini akan mendorong lebih banyak wisatawan asing untuk
berkunjung ke indonesia terutama Bali, (ii) terjadi perubahan kebijakan pemerintah daerah atas zona wisata yang
dapat meningkatkan persaingan usaha yang dapat bedampak pada kegiatan usaha Perseroan, (iii) terjadi
perubahan kebijakan infrastruktur Pemerintah yang akan berdampak pada pergerakan wisatawan menuju pulau
Bali. Kebijakan‐kebijakan tersebut dapat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berlibur di pulau Bali, yang
mana akan berdampak terhadap tingkat hunian kamar yang tawarkan oleh Perseroan.
Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi
kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruh beban pajak dan laba bersih Perseroan.
b. Kebijakan tarif listrik yang berdampak pada beban operasional perusahaan.
c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja
Perseroan.
4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan
Dasar penyusunan
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia,
yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan
Akuntan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan telah disusun berdasarkan konsep biaya historis (historical cost
concept) dan dengan metode akrual, kecuali sebagaimana diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi di bawah
ini.
Laporan arus kas konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan metode langsung (direct method)
yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia (IDR atau Rp) yang merupakan mata uang
fungsional Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Entitas anak adalah
seluruh entitas dimana Perseroan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional yang
biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial
yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perseroan dan Entitas
anak mengendalikan entitas lain. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal pengendalian
dialihkan kepada Perseroan.
Kebijakan akuntansi penting
Kebijakan akuntansi utama Perseroan yang bersifat signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan
keuangan konsolidasian adalah seperti dijabarkan di bawah ini:
 Kombinasi bisnis entitas sepengendali
Dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, aset dan liabilitas yang diakuisisi tidak disajikan kembali ke nilai
wajar, melainkan diakui sebesar jumlah tercatatnya dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan.
Metode penyatuan kepemilikan ini harus diterapkan sejak periode yang paling awal pada tahun dimana kedua
entitas (pengakuisisi dan pihak diakuisisi) berada dalam entitas sepengendali untuk pertama kalinya.
Selisih antara harga pengalihan dibayar dan nilai tercatat aset neto yang diperoleh akan disajikan sebagai bagian
dari akun "Tambahan Modal Disetor" dalam ekuitas, yang tidak dapat direklasifikasi ke laba rugi masa depan.
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Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan
Pengampunan Pajak (“SKPP”) sebagai biaya perolehannya. Liabilitas pengampunan pajak terkait diakui
sebesarkewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang
berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak dan
liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor
tersebut selanjutnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba.
Karena dampaknya tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian, Grup memutuskan tidak mencatat
aset pengampunan pajak sebagai pos terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Aset pengampunan
pajak dicatat pada pos aset yang relevan sesuai dengan sifat aset tersebut dan dikreditkan pada laba rugi
Uang tebusan yang dibayar diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterima.
Tagihan pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak dan provisi atas ketidakpastian posisi pajak
disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterima.


Properti investasi

Properti investasi terdiri dari tanah dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya legal awal yang terjadi untuk
memperoleh hak legal diakui sebagai bagian dari biaya akuisisi tanah dan biaya‐biaya ini tidak disusutkan.
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak
digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan
pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui
dalam laba rugi.
Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, dibuktikan dengan
mengakhiri pemilik‐pendudukan dan dimulainya sewa operasi ke pihak lain. Transfer dari properti investasi
dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, dibuktikan dengan dimulainya penggunaan oleh
pemilik atau dimulainya pembangunan dengan maksud untuk dijual.


Aset tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan
biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang
diinginkan supaya aset siap digunakan. Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, diukur sebesar biaya
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.
Biaya‐biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah,
sebagaimana mestinya ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan
aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Seluruh biaya perbaikan dan
pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.
Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun keuangan atas
pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang berlaku prospektif.
Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika aset tetap tersebut tidak digunakan lagi
secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset tetap diakui dalam laba rugi
pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.


Pengakuan pendapatan dan beban
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Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang atas penjualan barang atau
penerimaan jasa dari aktivitas normal Grup. Pendapatan disajikan setelah dikurangi pajak pertambahan nilai,
retur, potongan harga dan diskon serta setelah eliminasi pendapatan intra Grup. Pendapatan diakui apabila besar
kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.
Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui:
 Pendapatan sewa diakui dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kontrak
sewa.
 Uang sewa yang diterima di muka namun belum jatuh tempo dikelompokkan dalam “Pendapatan
Diterima Dimuka” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Pembebanan lainnya ke penyewa
dihitung berdasarkan penggunaan yang sebenarnya dari penyewa.
 Pendapatan kamar pondok wisata diakui berdasarkan jumlah aktual dari kamar yang ditempati,
sementara pendapatan pondok wisata lainnya diakui pada saat barang atau jasa telah diberikan
kepada tamu pondok wisata.
Beban diakui pada saat terjadinya.
5.

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut ini menggambarkan hasil dari operasional yang mencakup pembagian setiap akun penting sebagai
persentase dari pendapatan Perseroan untuk periode berikut:

Uraian
Pendapatan neto
Beban pokok pendapatan
Laba Kotor
Beban penjualan dan pemasaran
Beban umum dan administrasi
Beban pajak final
Penghasilan (Beban) usaha lainnya
Rugi Usaha
Biaya keuangan
Rugi Sebelum Beban
Pajak Penghasilan
Manfaat Pajak Penghasilan ‐ Neto
Rugi Neto Tahun Berjalan
setelah Dampak Penyesuaian
Laba Merging Entity
Penyesuaian Merging Entity
Rugi Neto Tahun Berjalan
Penghasilan Komprehensif Lain
Pos‐pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi:
Pengukuran kembali atas
imbalan kerja
Pajak penghasilan terkait
Pos‐pos yang akan direklasifikasi ke
laba rugi:
Perubahan nilai atas aset
keuangan tersedia untuk dijual
Jumlah Penghasilan Komprehensif
Lain Tahun Berjalan setelah
Penyesuaian Dampak Laba
Merging Entity
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(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)
Tahun berakhir 31 Desember
2016
2015
Rp
%
Rp
%
10.355 100%
8.660
100%
(2.924) ‐28%
(2.661)
‐31%
7.431
72%
5.999
69%
(965)
‐9%
(1.114)
‐13%
(9.864) ‐95%
(9.523) ‐110%
(36)
0%
(18)
0%
203
2%
4
0%
(3.231)
‐31%
(4.653)
‐54%
(49)
0%
(60)
‐1%
(3.280)
611

‐32%
6%

(4.714)
27

‐54%
0%

(2.669)
‐
(2.669)

‐26%
0%
‐26%

(4.687)
3.070
(1.617)

‐54%
35%
‐19%

184
(46)

2%
0%

37
(9)

0%
0%

(79)

‐1%

‐

‐

59

1%

28

0%
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Penyesuaian Merging Entity
Jumlah Penghasilan Komprehensif
Lain Tahun Berjalan
setelah Pajak
Jumlah Rugi Komprehensif
Tahun Berjalan
Rugi Neto Tahun Berjalan yang
dapat Diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non‐pengendali
Jumlah
Jumlah Rugi Komprehensif yang
dapat Diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non‐pengendali
Jumlah

‐

‐

(21)

0%

59

1%

7

0%

(2.610)

‐25%

(1.610)

‐19%

(1.866)
(803)
(2.669)

‐18%
‐8%
‐26%

(1.211)
(406)
(1.617)

‐14%
‐5%
‐19%

(1.833)
(777)
(2.610)

‐18%
‐8%
‐25%

(1.207)
(403)
(1.610)

‐14%
‐5%
‐19%

Kinerja operasional perusahaan menunjukkan pertumbuhan dari waktu ke waktu terutama dipengaruhi oleh
komponen pendapatan neto, beban pokok pendapatan dan beban usaha.
a. Pendapatan
Pendapatan Perseroan dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu pendapatan dari kamar, penjualan makanan
dan minuman, pendapatan dari sewa, dan pendapatan lain‐lain. Tabel berikut memberikan informasi mengenai
kontributor masing‐masing kelompok sebagai persentase dari total pendapatan Perseroan untuk periode‐
periode berikut:

Uraian
Kamar
Makanan dan minuman
Pendapatan sewa
Lain‐lain
Jumlah

Rp
7.943
1.686
360
366
10.355

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)
Tahun berakhir 31 Desember
2016
2015
%
Rp
%
77%
6.905
80%
16%
1.395
16%
3%
180
2%
4%
180
2%
100%
8.660
100%

Pendapatan perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir yang dimulai dari 2015 sampai dengan 2016 selalu
mengalami tren kenaikan disetiap tahunnya dan Perseroan berupaya untuk meningkatkan pendapatan pada
tahun‐tahun yang akan datang dengan berfokus pada strategi pemasaran high end services for highend customer.
Perseroan percaya bahwa strategi tersebut sangat cocok untuk diterapkan karena lokasi The Santai beroperasi
yaitu Seminyak, Bali, akan menjadi tempat pariwisata untuk kalangan menengah ke atas. Sehingga akomodasi
dengan pelayanan dan kualitas yang tinggi akan diminati oleh wisatawan yang berkunjung. Selain itu, Perseroan
juga memiliki potensi untuk mengembangkan tanah dikawasan Uluwatu Bali menjadi mixed property
development sesuai dengan kondisi dan pemintaan pasar kedepannya.
Pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Perseroan mencatat pertumbuhan pendapatan neto sebesar Rp1.695 juta atau setara dengan 20% dari Rp8.660
juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp10.355 juta pada periode yang berakhir
tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha dari kamar
sebesar Rp1.038 juta. Peningkatan ini terjadi karena tingkat okupansi Perseroan yang naik menjadi 54,52%
seiring dengan meningkatnya kinerja industri pariwisata Indonesia, khususnya di Bali.
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Selain itu, Perseroan juga membukukan peningkatan pendapatan dari makanan dan minuman sebesar Rp291
juta atau meningkat 20,86% yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah tamu yang menginap di The Santai.
Perseroan juga memperoleh pendapatan lain‐lain sebesar Rp365 juta, naik sebesar Rp185 juta dan
pendapatandari sewa tanah sebesar Rp360 juta atau naik Rp180 juta jika dibandingkan dengan tahun 2015.
Analisis sensitifitas dan kondisi pendapatan Perseroan dibanding industri sejenis
Pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh perubahan harga sewa pondok wisata yang ditawarkan The Santai.
Apabila diasumsikan tingkat okupansi hunian The Santai tetap, jika terjadi kenaikan sebesar 10% pada harga
sewa pondok wisata maka total pendapatan perseroan akan akan naik sebesar 4.2%. Namun apabila diasumsikan
tingkat okupansi hunian The Santai tetap, jika terjadi penurunan sebesar 10% pada harga sewa pondok wisata
maka total pendapatan perseroan akan akan turun sebesar 11%. Begitu pula dengan perubahan tingkat hunian
kamar juga turut mempengaruhi pendapatan perseroan. Kenaikan 10% pada tingkat hunian kamar akan
menyebabkan kenaikan sebesar 4.2% pada pendapatan perseroan. Sebaliknya, penurunan 10% pada tingkat
hunian kamar akan menyebabkan penurunan sebesar 11% pada pendapatan perseroan.
Perseroan beranggapan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi tidak bersifat material terhadap total
pendapatan perseroan, sehingga perubahan pada akun tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap
perndapatan.

Grafik di atas menunjukan perbandingan kondisi pendapatan perseroan jika dibandingkan dengan industri
sejenis. Dengan jumlah unit pondok wisata yang ditawarkan Perseroan saat ini, angka pendapatan yang mampu
di raih oleh Perseroan masih jauh jika dibandingkan dengan kompetitorlain di industri sejenis. Namun hal ini
memang sejalan dengan strategi Perseroan yang berfokus menawarkan hunian eksklusif boutique villa dengan
jumlah unit yang terbatas.
Perseroan juga tidak mengalami kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan
penting dalam ekonomi di masa lalu yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan yang telah diaudit oleh
akuntan.
b. Beban pokok pendapatan
Beban pokok pendapatan Perseroan terdiri dari beban yang meliputi kamar, makanan dan minuman, sewa tanah
dan lain‐lain.Tabel berikut memberikan informasi mengenai kontributor rincian beban pokok pendapatan
sebagai persentase dari total beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode‐periode berikut:
(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)
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Uraian
Gaji dan tunjangan karyawan
Beban langsung
Perlengkapan dan peralatan
Binatu
Makanan dan minuman pembuka
Komunikasi
Transportasi
Dekorasi
Hiburan
Sewa tanah
Lain‐lain
(masing‐masing di bawah Rp10 juta)
Jumlah

Tahun berakhir 31 Desember
2016
2015
Rp
%
Rp
1.366
47%
1.249
460
16%
415
438
15%
335
179
6%
155
150
5%
137
69
2%
66
43
1%
56
42
1%
43
42
1%
44
11
0%
11
124
2.924

4%
100%

%
47%
16%
13%
6%
5%
2%
2%
2%
2%
0%

151
2.662

6%
100%

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Peningkatan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 sejalan dengan pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama. Perseroan mencatat beban
pokok pendapatan meningkat sebesar Rp262 juta atau setara dengan 10% dari Rp2.662 juta pada periode yang
berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp2.924 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
Peningkatan ini terutama dikontribusikan oleh beban perlengkapan dan peralatan sebesar Rp103 juta dan beban
gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp117 juta.
Pada umumnya, Perseroan bergerak dalam industri hospitality dimana beban gaji dan tunjangan karyawan dan
beban perlengkapan dan peralatan merupakan komponen beban utama. Seiring dengan meningkatnya
pendapatan usaha Perseroan, kedua komponen beban ini juga akan cenderung mengalami peningkatan.
c.

Beban usaha

Uraian
Rp
Penjualan dan Pemasaran
Komisi
Jasa pemasaran
Iklan dan promosi
Lain‐lain
Sub‐jumlah
Umum dan Administrasi
Penyusutan aset tetap
Gaji dan tunjangan lainnya
Pajak
Jasa Manajemen
Telepon, listrik dan air
Sewa
Perbaikan dan pemeliharaan
Jamuan & sumbangan
Alat tulis kantor
Asuransi
Imbalan kerja karyawan
Jasa tenaga ahli
Pelatihan karyawan
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(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)
Tahun berakhir 31 Desember
2016
2015
%
Rp
%
440
234
190
101
965

46%
24%
20%
10%
100%

528
254
222
111
1.115

47%
23%
20%
10%
100%

3.121
1.864
1.165
862
725
452
402
134
124
83
158
48
47

32%
19%
12%
9%
7%
5%
4%
1%
1%
1%
2%
0%
0%

4.576
1.557
506
652
734

48%
16%
5%
7%
8%
‐
4%
1%
1%
1%
1%
3%
0%

‐
396
114
96
75
100
246
2
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Transportasi dan perjalanan dinas
Perijinan dan retribusi
Amortisasi
Penyisihan piutang tak tertagih
Jasa teknikal servis
Lain‐lain
(masing‐masing di bawah Rp10 juta)
Sub‐jumlah
Jumlah

80
77
37
20
‐
465
9.864
10.829

1%
1%
0%
0%
‐
5%
100%
100%

56
65
37
‐
‐

‐
‐
312

9.524
10.639

1%
1%
0%

3%
100%
100%

Beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Jumlah beban usaha yang dibebankan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp190 juta atau setara dengan
1,79% dari Rp10.639 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp10.829 juta pada
periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban
pajak sebesar Rp659 juta, beban sewa sebesar Rp452 juta dan beban gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp307
juta, serta diimbangi oleh penurunan pada beban penyusutan aset tetap sebesar 32% atau setara dengan Rp1.455
juta menjadi Rp3.121 juta. Beban jasa tenaga ahli juga mengalami penurunan sebesar Rp80% atau setara Rp198
juta menjadi Rp48 juta.
d. Rugi usaha konsolidasi tahun berjalan
Perseroan masih membukukan rugi usaha konsolidasi selama tiga tahun terakhir. Akan tetapi, dari grafik terlihat
bahwa Perseroan menunjukan tren perbaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Rugi usaha tersebut
utamanya berasal dari aktivitasanak usaha perseroan yang mengembangkan boutique villa the santai. Setelah
beroperasinya The Santai secara penuh, perseroan mampu memperkecil rugi usaha konsolidasi menjadi
Rp2.669,06 juta pada tahun 2016.
Rugi usaha konsolidasi Perseroan juga dipengaruhi oleh perubahan harga sewa pondok wisata yang ditawarkan
The Santai. Apabila diasumsikan tingkat okupansi hunian The Santai tetap, jika terjadi kenaikan sebesar 10%
pada harga sewa pondok wisata maka total rugi usaha konsolidasi perseroan akan akan turun sebesar 16%.
Namun apabila diasumsikan tingkat okupansi hunian The Santai tetap, jika terjadi penurunan sebesar 10% pada
harga sewa pondok wisata maka total rugi usaha konsolidasi perseroan akan akan naik sebesar 43%.
Rugi usaha konsolidasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Rugi usaha konsolidasi periode berjalan Perseroan sebesar Rp2.669,06 juta pada tahun 2016. Angka tersebut
mengecil sebesar Rp2.017,91juta jika di bandingkan dengan rugi usaha konsolidasi periode berjalan tahun
2015meskipun harga sewa rata‐rata unit perhari cenderung tetap.Rugi usaha terutama di sebabkan oleh
tingginya beban umum dan administrasi akibat biaya depresiasi aset tetap yang dimiliki oleh entitas anak.
Perseroan berupaya untuk menekan beban depresiasi dengan memperpanjang estimasi umur manfaat untuk
menggambarkan pola penggunaan manfaat ekonomis masa depan aset tetap yang lebih baik.
e. Rugi komprehensif periode berjalan
Jumlah rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
masing‐masing ‐Rp2.610 juta dan ‐Rp1.610 juta dengan marjin laba masing‐masing sebesar ‐25% dan ‐19%.
Rugi komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
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Rugi komprehensif periode berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp1.000 juta atau 62% dari ‐Rp1.610 juta pada
periode yang berakhir 31 Desember 2015 menjadi ‐Rp2.610 juta pada periode yang berakhir 31 Desember 2016,
terutama disebabkan oleh dampak dari penyesuaian merging entity dimana Perseroan masih memisahkan rugi
neto PT MPR dari rugi neto Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2015..
6.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

1.

Aset

Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp169 juta atau 0,14% dari Rp116.943 juta pada tanggal 31
Desember 2015 menjadi Rp117.112 juta pada tanggal 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh penurunan
pada piutang pihak berelasi non‐usaha sebesar Rp6.050 juta, aset tetap neto sebesar Rp2.918 juta, dan kas dan
bank sebesar Rp2.811 juta, serta diimbangi oleh kenaikan pada aset keuangan yang tersedia untuk dijual sebesar
Rp11.763 juta.
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual mengalami kenaikan sebesar Rp11.763 juta dalam bentuk saham PT
Bukit Uluwatu Villa Tbk., PT Modernland Realty Tbk., PT Visi Media Asia Tbk., dan PT Pan Brothers Tbk. Dengan
harga perolehan sebesar Rp11.842 juta. Jumlah kerugian akibat perubahan nilai wajar saham‐saham ini adalah
sebesar Rp79 juta sehingga nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah sebesar Rp11.763 juta.
Penurunan aset tetap – neto sebesar 9% atau Rp2.918 juta selama tahun yang berakhir 31 Desember 2016
dikarenakan adanya penyusutan aset tetap selama tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp3.121 juta.
Kas dan bank mengalami penurunan sebesar 34% atau Rp2.811 juta selama tahun yang berakhir 31 Desember
2016 terutama dikarenakan oleh adanya peningkatan pada Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp877 juta dan
penambahan modal disetor sebesar Rp3.400 juta dan pada periode yang sama Perseroan mendapatkan
perolehan portofolio efek sebesar Rp13.213 juta dan hasil penjualan portofolio efek sebesar Rp1.530 juta.
2.

Liabilitas

Sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini dibuat, Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat
menyebabkan adanya peningkatan atau penurunan likuiditas perusahaan.
Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp619 juta atau 15% dari Rp4.106 juta pada tanggal 31
Desember 2015 menjadi Rp3.487 juta pada tanggal 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh menurunnya
utang usaha terhadap pihak ketiga sebesar Rp542 juta, liabilitas keuangan lancar lain‐lain sebesar Rp246 juta,
dan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp180 juta serta diimbangi oleh kenaikan pada beban akrual sebesar
Rp583 juta.
Seiring dengan meningkatnya likuiditas Perseroan, maka Perseroan melakukan pengalokasikan sebagian
dananya untuk melakukan pembayaran atas sebagian utang usaha terhadap pihak ketiga sebesar Rp542 juta dan
liabilitas keuangan lancar lain‐lain sebesar Rp246 juta selama tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
Pendapatan diterima dimuka juga mengalami penurunan sebesar Rp180 juta selama tahun yang berakhir 31
Desember 2016 dikarenakan Perseroan telah mengakui pendapatan sewa atas tanah sesuai dengan masa
sewanya.
Di sisi lain, terjadi peningkatan pada beban akrual sebesar Rp583 juta selama tahun yang berakhir 31 Desember
2016 atau setara 61% menjadi Rp1.542 juta dibandingkan dengan Rp959 juta pada tahun yang berakhir 31
Desember 2015.
3.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp789 juta atau 1% dari Rp112.836 juta pada tanggal 31
Desember 2015 menjadi Rp113.625 juta pada tanggal 31 Desember 2016, disebabkan oleh kenaikan modal
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disetor sebesar Rp3.400 juta dan meningkatnya defisit sebesar Rp1.787 juta serta diimbangi oleh penurunan
kepentingan non‐pengendali sebesar Rp777 juta menjadi Rp19.362 juta.
Modal disetor lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp3.400 juta dikarenakan oleh meningkatnya uang muka
setoran modal dari Rp26.600 juta pada 31 Desember 2015 menjadi Rp30.000 juta pada 31 Desember 2016.
Penurunan pada kepentingan non‐pengendali sebesar Rp778 juta terdiri dari kepentingan Eveline Listijosuputro
sebesar Rp771 juta dan Steven Cahyadi sebesar Rp6 juta.
7.

Analisis Arus Kas

a. Analisis Arus Kas
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dari pelanggan,
pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran bunga.
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami
penurunan sebesar Rp889juta menjadi –Rp287 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp602 juta pada 31 Desember
2015. Perubahan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok sebesar Rp1.442
juta atau setara 24% menjadi Rp7.356 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp5.914 juta pada tahun
2015 . Selain itu, Perseroan juga mencatatkan peningkatan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp336 Juta
atau setara 12% menjadi Rp3.147 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dari sebelumnya sebesar
Rp2.811 juta. Sebaliknya, pembayaran bunga mengalami penurunan sebesar ‐Rp11juta atau setara 16% dari Rp60
juta menjadi Rp49 juta.
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi terdiri dari penempatan uang muka
penyertaan saham, pengembalian uang muka tanah, hasil penjualan aset tetap, perolehan aset tetap, perolehan
aset tidak berwujud, penurunan (kenaikan) piutang pihak berelasi – non‐usaha, akuisisi entitas anak setelah
dikurangi dengan penerimaan kas di bank, perolehan portofolio efek dan hasil penjualan portofolio efek.
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi
mengalami penurunan sebesar Rp7.586 juta menjadi Rp5.797 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan kas
bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp13.383juta pada tahun 2015. Perseroan melakukan net
pembelian portofolio efek sebesar Rp11.682 juta pada tahun 2016 dimana perseroan tidak memiliki aktivitas
tersebut pada tahun sebelumnya. Sementara itu, terjadi perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud masing‐
masing sebesar Rp2148 juta dan Rp16 juta dan juga terjadi penurunan piutang pihak berelasi menjadi Rp6.965
juta pada tahun 2016 atau sebesar Rp283 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp7.248 juta.
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan terdiri dari penambahan modal
disetor lainnya, kenaikan (penurunan) utang pihak berelasi, penerimaan dari penerbitan saham baru anak
perusahaan, dan pembayaran hutang pembiayaan konsumen.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan
tercatat sebesar Rp3.274 juta setelah pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Perseroan
mencatatkan kas bersih yang didapat dari aktivitas pendanaan Perseroan sebesar Rp19.351 juta. Arus kas dari
pendanaan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 ini berasal dari penambahan modal disetor lainnya
sebesar Rp3.400 juta, turun Rp23.200 juta dari penambahan modal disetor lainnya pada tahun yang berakhir 31
Desember 2015 yaitu sebesar Rp26.600 juta. Pada periode yang sama, Perseroan melakukan pembayaran utang
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pembiayaan konsumen sebesar Rp126 juta, meningkat Rp48 juta dibandingkan pembayaran pada tahun
sebelumnya yang berjumlah Rp78 juta.
8. Analisis Rasio Keuangan

Uraian

Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2016
2015

Likuiditas
Rasio kas (x)
Rasio lancar (x)

1,80
6,70

2,56
5,53

Solvabilitas
Solvabilitas ekuitas (x)
Solvabilitas aset (x)

0,03
0,03

0,04
0,04

‐2,28%
‐2,35%

‐1,38%
‐1,43%

Imbal Hasil
Rasio imbal hasil investasi (ROA) %
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) %

Likuiditas
Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan
menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar. Rasio kas dapat
dihitung dengan membandingkan kas yang dimiliki oleh Perseroan dengan jumlah liabilitas jangka pendek,
sedangkan rasio lancar merupakan perbandingan aset lancar, terhadap liabilitas jangka pendek, pada waktu
tertentu, dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek
dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.
Rasio Kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 1,80X dan
untuk tahun‐tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 2,56X.
Solvabilitas
Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh
aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:
1. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Aset (Solvabilitas Aset)
Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar
0,03X dan untuk tahun‐tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 0,04X.
Sedangkan, Rasio Solvabilitas Aset Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebesar 0,03X dan untuk tahun‐tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebesar 0,04X.
Imbal Hasil Investasi
Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki yang
dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar ‐2,28% dan untuk tahun‐tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar ‐1,38%.
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Imbal Hasil Ekuitas
Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki yang
dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar ‐2,35% dan untuk tahun‐
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar ‐1,43%.
9. Likuiditas dan Sumber Modal
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kas Perseroan terutama untuk mendanai modal kerja, belanja
modal dan pembayaran bunga dan pajak Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari
penambahan modal disetor, utang dari pihak berelasi, dan penerimaan dari penerbitan saham baru anak
perusahaan.
Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui utang dari pihak
berelasi akan dipengaruhi oleh aktivitas operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan juga dapat mencari
pembiayaan melalui utang bank. Jika Perseroan melakukan perjanjian utang bank, tingkat bunga pinjaman akan
mempengaruhi kemampuan Perseroan melakukan pembayaran kewajiban.
Akan tetapi, Perseroan saat ini masih mengandalkan pendanaan yang dihasilkan dari operasional Perseroan dan
pinjaman dari pihak berelasi untuk mendanai operasional Perseroan sehari‐hari dan belanja modal. Perseroan
berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal.
Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan Perseroan
mengembalikan pinjaman.
Sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini dibuat, perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa
yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara
keseluruhan serta tidak adanya hal‐hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak
berpengaruh di masa lalu.
10. Belanja Modal
Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan
kegiatan usahanya, yaitu pembelian peralatan dan investasi di aset tetap lainnya. Tabel berikut merangkum
belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukan.

Uraian
Tanah
Aset tetap kepemilikan langsung
Bangunan
Peralatan dan perlengkapan
kantor
Kendaraan
Aset tetap dalam rangka perjanjian
bangunan, kelola dan alih
Bangunan
Peralatan dan perabotan
pondok wisata
Aset dalam penyelesaian
Jumlah
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(dalam jutaan rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember
2016
2015
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐

9

410

145
49
203

222
‐
632
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Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan adalah untuk peralatan dan perabotan pondok wisata yang
ditawarkan oleh Perseroan. Pada tahun 2015, perseroan melakukan pembelian peralatan dan perabotan
tambahan untuk pondok wisata The Santai sebesar Rp222 juta. Angka tersebut menurun pada tahun 2016,
dimana Perseroan hanya membelanjakan sebesar Rp145 juta untuk penambahan dan perbaikan peralatan dan
perabotan pondok wisata The santai.
Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan
pendanaan external.Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas
dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda
dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa
depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di
Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.
Dalam pengadaan barang modal tersebut, perusahaan menerapkan prinsip kehati‐hatian agar barang modal
tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan memiliki
tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada tamu hotel dan tidak memiliki dampak secara
langsung kepada pendapatan Perseroan. Perseroan selalu berupaya agar peralatan dan perabotan yang tersedia
di setiap unit pondok wisata berada dalam kondisi terbaik dan dapat memuaskan tamu yang menginap di
dalamnya. Hal ini diharapkan akan membuat tamu hotel mendapatkan pengalaman menginap yang luar biasa
dan memicu tamu hotel untuk kembali menggunakan jasa yang ditawarkan Perseroan dikemudian hari.
Jika kedepannya terjadi ketidaksesuaian fungsi dan kebutuhan,perseroan dapat melakukan alih fungsi terhadap
aset tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi Perseroan tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap
kinerja Perseroan.Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan pengikatan pembelian belanja modal
seluruhnya telah terealisasi.
11. Dampak Fluktuasi Kurs Valuta Asing
Saat ini, pendapatan Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung
nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tidak
memiliki dampak yang material dan masih dapat dikelola (manageable) oleh Perseroan.
Jika kedepannya Perseroan merasa perlu melakukan perjanjian utang dalam mata asing, maka pergerakan nilai
tukar rupiah terhadap mata uang tersebut akan memiliki dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.
Perseroan memiliki beberapa langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, antara lain dengan melakukan lindung
nilai terhadap pokok utang perseroan atau menggunakan mata uang asing sebagai salah satu metode
pembayaran terutama dari wisatawan mancanegara yang menginap di The Santai. Hal ini diharapkan dapat
memberikan lindung nilai alami terhadap resiko fluktuasi mata uang asing yang timbul.
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RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Sebelum membuat keputusan investasi, para calon
investor harus berhati‐hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan
ini, termasuk risiko usaha Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana yang diuraikan dalam bagian ini.
Risiko‐risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko‐risiko yang material bagi Perseroan
dan Entitas Anak serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing‐masing risiko terhadap
kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dimulai dari risiko utama Perseroan.
A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko‐risiko yang mungkin dapat
mempengaruhi laba perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penangananya
dengan baik. Beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan dan Entitas Anak secara
umum dapat dikelompokan sebagai berikut:
1.

Risiko Keamanan
Wisatawan baik domestik maupun internasional mengutamakan faktor keamanan. Aksi ataupun ancaman
terorisme dan juga hilangnya stabilitas politik di Indonesia dapat mengganggu kinerja operasional di industri
perhotelan dengan mengurangi jumlah wisatawan yang datang untuk berlibur, akibatnya jumlah tamu di
hotel‐hotel pun akan turut berkurang.
Turunnya jumlah tamu hotel bagi Perseroan akan berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan, dan
apabila hal ini berlangsung secara berkepanjangan maka akan mengganggu kondisi keuangan Perseroan.

2.

Risiko Persaingan Usaha
Daya tarik sektor pariwisata di Indonesia menjadikan bisnis perhotelan sebagai salah satu bisnis yang
dipandang sangat menjanjikan. Pulau Bali terutama, merupakan salah satu tujuan pariwisata utama di
Indonesia dan di Bali pula tersebar banyak sekali hotel‐hotel dengan target semua segmen wisatawan
dengan berbagai paket akomodasi yang saling bersaing dalam usaha merebut pangsa pasar.
Tanpa upaya promosi yang intensif dan terarah, tingkat hunian hotel Perseroan akan tertekan, dan hal ini
akan berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan sehingga pada akhirnya dapat mengganggu
kondisi keuangan Perseroan.

3.

Risiko Perjanjian Sewa
Jangka waktu sewa The Santai adalah selama 30 tahun akan mempengaruhi kinerja Perseroan jika sewa tidak
diperpanjang setelah masa 30 tahun berakhir. Secara prinsip pemilik tanah akan memperpanjang sewa
tanahnya kepada MPR.

4. Risiko Pelarangan Kunjungan Wisatawan Asing
Banyaknya turis asing yang datang ke Bali, maka risiko kemungkinan risiko pelarangan tidak boleh
berkunjung ke Bali oleh Negara asal turis karena satu dan lain hal bisa terjadi.Dengan promosi ke wisatawan
lokal maka risiko tersebut bisa dimininalisir
5.

Risiko Sebagai Perusahaan Induk
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Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak.
Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun.
6. Risiko Kebijakan Pemerintah
Perubahan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama yang diberlakukan untuk industri
pariwisata dan perhotelan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Beberapa contoh adalah dalam hal
besaran pajak perhotelan dan kenaikan tarif dasar listrik.
Kebijakan Pemerintah dapat berdampak pada dua sisi: Perseroan dan pelanggan. Kenaikan pajak perhotelan
akan menambah beban keuangan Perseroan dan apabila dibebankan ke pelanggan kan berdampak pada
lebih mahalnya harga layanan Perseroan. Demikian pula halnya, kenaikan tarif dasar listrik akan
meningkatkan beban operasional Perseroan sehingga berpengaruh pada profitabilitas Perseroan.
7.

Risiko Pertumbuhan Ekonomi
Industri pariwisata sangat tergantung pada kondisi perekonomian, baik ekonomi domestik maupun global.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik akan berdampak negatif dimana daya beli masyarakat akan
menurun pula sehingga dalam hal pengeluaran akan terjadi penurunan pula. Hal ini juga akan serupa terjadi
terhadap wisatawan mancanegara apabila terjadi kelesuan perekonomian global.
Turunnya daya beli akan berdampak pada permintaan akan rekreasi, sehingga pendapatan Perseroan pun
berpeluang untuk mengalami penurunan. Lebih lanjut, laba bersih Perseroan pun akan mengalami
penurunan.

8. Risiko Sumber Daya Manusia
Bagi bisnis perhotelan, faktor sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam
penyediaan layanan yang ramah dan kompeten secara konsisten. Tanpa sumber daya manusia yang
berkualitas, tingkat kepuasan pelanggan akan cenderung rendah dan hal ini akan mempersulit Perseroan
dalam mempertahankan pangsa pasarnya.
Serupa dengan risiko‐risiko lainnya, berkurangnya pangsa pasar Perseroan akan berdampak pada turunnya
pendapatan Perseroan dan juga laba bersih Perseroan.
9. Risiko Nilai Tukar Rupiah
Apabila nilai tukar Rupiah terlalu kuat dibandingkan dolar Amerika maka wisatawan mancanegara akan
cenderung memilih negara tujuan pariwisata lainnya.
Meskipun hal ini cenderung mempengaruhi tingkat kunjungan turis mancanegara, apabila berlangsung terus
menerus akan berdampak pada memburuknya industri pariwisata secara keseluruhan seiring dengan
melemahnya tingkat pendapatan dan profitabilitas Perseroan.
10. Risiko Bencana Alam
Mengingat kondisi geografis Indonesia yang rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi yang
terkadang juga disertai oleh terjadinya gelombang tsunami, Perseroan menghadapi risiko terjadi kerusakan
pada struktur bangunan dan infrastruktur hotel Perseroan apabila hal ini terjadi di sekitar lokasi hotel
Perseroan. Selain itu, dampak lainnya adalah turunnya minat para wisatawan untuk berkunjung ke Bali.
Apabila terjadi kerusakan pada struktur bangunan dan infrastruktur, Perseroan akan menghadapi
pengeluaran untuk melakukan perbaikan atas kerusakan‐kerusakan yang terjadi. Akibatnya, tingkat
profitabilitas Perseroan yang direpresentasikan oleh laba bersih akan berkurang.
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B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM
1.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
Setelah Perseroan mencatatkan sahamnnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan
yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang
saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal
di Negara‐negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan
yang berbeda. Selain itu, harga‐harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil
dibandingkan dengan pasar modal lainya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah
likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2.

Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh
tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi
tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:
a.

Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh
investor;
b. Perubahan rekomendasi para analis;
c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki
tingkat kepemilikan signifikan; dan
f. Faktor‐faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.
Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi
bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas
sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas
tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk
menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.
3.

Risiko Kebijakan Dividen
Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja keuangan Perseroan yaitu
dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di
masa yang akan datang. Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan
juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat menjadi alasan yang
mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
A. UMUM
Perseroan didirikan pada tahun 1993 dengan kegiatan usaha saat ini mengelola pondok wisata berkualitas tinggi
(boutique villa) melalui entitas anak namun secara umum kegiatan usaha Perseroan adalah pengembangan
properti dan perhotelan.
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Perseroan memiliki sebidang tanah seluas kurang lebh 4 hektar berlokasi di pantai Sanur dan Entitas Anak yaitu
PT Minna Padi Resorts yang memilliki sebuah boutique villa dengan nama The Santai yang berlokasi di Jalan
Bumbak No.88A, Banjar Kelod Anyar, Kerobokan – Umalas, Bali – Indonesia.
B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN
Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut :
1.

Lokasi Strategis
Bali merupakan salah satu tujuan wisata internasional yang paling favorit dengan keindahan alam dan
keunikan budayanya.
Perseroan telah memilih lokasi yang sangat strategis untuk kegiatan usahanya. Tanah Perseroan berlokasi di
pantai Sanur yang merupakan daerah wisata pantai terkenal di Bali. Daerah Sanur dengan wisata pantai
merupakan lokasi yang tepat bagi Perseroan dalam mengembangkan usahanya di masa depan.
Demikian pula untuk The Santai yang berlokasi di Umalas merupakan daerah pondok wisata ekslusif yang
banyak dicari oleh tamu mancanegara. Pemilihan lokasi strategis dengan perencanaan yang matang
merupakan keberhasilan Perseroan.

2.

Desain Arsitektur
Desain The Santai di buat oleh Studio TonTon yang mencerminkan ciri‐ciri arsitektur tropis namun modern
minimalis dan bertandar internasional.Terdapat 10 kamar dengan kolam pribadi dengan desain yang
menarik sehingga menjadi daya tarik.

3.

Pengelolaan Hotel Profesional
Perseroan bermitra kerja dengan Lifestyle Retreats Pte. Ltd yang merupakan pengelola boutique hotel
internasional ternama di dunia. Dengan bekerjasama seperti ini, pengelolaan menjadi lebih profesional
sesuai standar internasional.

4.

Jasa premium dan lebih individual
Perseroan menyedian jasa pelayanan akomodasi secara premium dan lebih individual. Pondok wisata
Perseroan menyediakan fasilitas kolam renang pribadi dan menerima permintaan‐permintaan khusus dari
para tamu, seperti penjemputan, masakan , dan segala kebutuhan dari para tamu secara khusus.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Perseroan memiliki sebidang tanah seluas 4 hektar di pantai Sanur, Bali. Perseroan akan mengembangkan tanah
seluas 4 hektar ini, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
Kegiatan pada Entitas Anak Perseroan yaitu PT Minna Padi Resorts adalah mengelola pondok wisata berkualitas
tinggi (boutique villa) dengan nama The Santai yang berlokasi di daerah Umalas, Bali. The Santai mulai
beroperasi pada Juni 2014.
The Santai
The Santai merupakan pondok wisata dengan tipe boutique villa yang dapat dinikmati bersama teman dan
keluarga, dirancang dengan indah oleh arsitek terkemuka untuk villa minimalis di Bali yaitu Studio TonTon (
Antony Liu dan Rekan). Villa ini dioperasikan dibawah manajemen profesional Lifestyle Retreats Pte. Ltd. yang
berpengalaman pada bidang butik hotel manajemen secara internasional.
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KONSEP
The Santai adalah pondok wisata eksklusif, terletak di lingkungan yang tenang dekat dengan persawahan dan
pura desa setempat namun juga dekat dengan toko‐toko, restoran dan kehidupan malam di daerah Seminyak.
The Santai menawarkan sesuatu yang sangat berbeda dari hotel dan resort besar lainnya, memberikan tamu
pengalaman di Bali yang benar‐benar damai dan individu. Para tamu akan merasa seperti tinggal di villa mereka
sendiri.
Tamu akan mengalami layanan yang sangat personal dan hangat dari para staf yang seperti keluarga, sejak
mereka cek in. Sebelum cek in, para tamu juga dapat mengisi form mengenai apa keinginan dan kebutuhan
mereka selama tinggal di villa sehingga para staf dapat mempersiapkan sebelumnya.
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AKOMODASI
The Santai memiliki 10 unit yang terdiri dari 1 unit Premium, 7 unite Deluxe dan 2 unit Superior dengan kolam
renang pribadi pada setiap unit nya.
Unit Superior
Unit dengan hunian maksimal untuk 4 orang dewasa dan 2 orang anak. Terdiri dari ;












Kolam renang pribadi (5 m x 10 m)
Pendingin ruangan pada ruang keluarga, ruang makan dan dapur yang peralatan yang lengkap
Balkon luar tempat berjemur dengan tempat tidur
Perlengkapan kolam renang seperti pelampung
24 jam jasa pembantu
Keamanan
Fasilitas pembuatan Kopi dan teh
Ketersediaan minuman ringan sepanjang hari
Pengering rambut, perlengkapan kamar mandi dengan sabun buatan tangan,
Ketersediaan koneksi internet wifi
Teater dalam rumah
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Unit Deluxe
Unit dengan hunian maksimal untuk 6 orang dewasa dan 3 orang anak. Terdiri dari ;












Kolam renang pribadi (4 m x 16 m)
Pendingin ruangan pada ruang keluarga, ruang makan dan dapur yang peralatan yang lengkap
Balkon luar tempat berjemur dengan tempat tidur
Perlengkapan kolam renang seperti pelampung
24 jam jasa pembantu
Keamanan
Fasilitas pembuatan Kopi dan teh
Ketersediaan minuman ringan sepanjang hari
Pengering rambut, perlengkapan kamar mandi dengan sabun buatan tangan,
Ketersediaan koneksi internet wifi
Teater dalam rumah
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Unit Premium
Unit dengan hunian maksimal untuk 8 orang dewasa dan 4 orang anak. Terdiri dari ;












2 Kolam renang pribadi (5 m x 10 m)
Pendingin ruangan pada ruang keluarga, ruang makan dan dapur yang peralatan yang lengkap
Balkon luar tempat berjemur dengan tempat tidur
Perlengkapan kolam renang seperti pelampung
24 jam jasa pembantu
Keamanan
Fasilitas pembuatan Kopi dan teh
Ketersediaan minuman ringan sepanjang hari
Pengering rambut, perlengkapan kamar mandi dengan sabun buatan tangan,
Ketersediaan koneksi internet wifi
Teater dalam rumah

FASILITAS
Ruang Makan
Ruang makan merupakan tempat untuk sarapan, makan siang maupun makan malam dengan masakan yang
dapat dibuat khusus untuk setiap tamu.
Dapur Perseroan menyajikan pilihan lezat masakan dari Asia Tenggara dan bagian lain dunia dengan pilihan
harian spesial, semua menggunakan bahan‐bahan lokal setempat, yang terjamin kesegaran dan mendukung
petani lokal di Bali.
Menu juga mencakup berbagai makanan pilihan keluarga dan teman‐teman dengan kesempatan untuk
menikmati resep masakan otentik maupun rasa baru. Ada juga pilihan anggur dan koktail tersedia untuk tamu,
semuanya dapat dinikmati baik di dapur bersama atau di villa mereka sendiri.
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In Room Dining
The Santai menawarkan berbagai macam pilihan termasuk makan malam pribadi, barbeque pribadi maupun
kelas memasak pribadi.
Para tamu juga dapat memiliki pilihan untuk personalisasi makanan mereka sendiri, di mana para tamu memilih
apa yang ingin mereka makan, staf membeli produk segar dengan harga pasar dan Chef Kepala akan
memanjakan mereka dalam privasi di villa mereka sendiri.
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Kelas Memasak Masakan Bali
Di The Santai, tamu dapat mempelajari rahasia kuliner dari Chef berpengalaman secara langsung dalam
membuat warisan kuliner yang unik dari Bali. Ini kesempatan untuk mendapatkan beberapa keterampilan yang
berharga.
Semua bahan dan peralatan disediakan oleh The Santai dan akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan kelas
memasak.
Spa & Kesehatan
Suasana damai dalam villa akan membantu tamu bersantai dan fokus dalam memilih terapi pilihan di antara
berbagai pilihan komprehensif yang tersedia dalam villa.
Para tamu juga dapat mengambil bagian dalam kelas pijat dengan terapis yang terlatih tentang setiap jenis pijat,
minyak dan teknik.
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FASILITAS
Fasilitas dan pelayanan berikut disediakan gratis untuk tamu :
 Tikar yoga
 Pelampung
 Kotak mainan anak‐anak
 Sepeda
 Transportasi bandara
 Layanan antar‐jemput ke seminyak
 Wifi
 Dan lain‐lain sebagaimana permintaan tamu misalnya :
o Layanan babysitting
o Di villa perawatan spa
o Perjalanan wisata
o Golf
o Menunggang kuda
o Dan lain‐lain

45 | P a g e

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT SANURHASTA MITRA TBK

D. PEMASARAN
Penjualan dan pemasaran dilakukan melalui:
1. Website Perseroan yaitu thesantai.com.
2. Wholesale agen, diantara adalah Mandira Abadi ‐ Surabaya, Dong Hwa Tour ‐ Korea, Jason Travel Services ‐
Korea, MG Holiday – Bali dan MG Bedbank Bali and Lombok – Bali.
3. Online, diantaranya adalah Agoda.com, Expedia.com, Booking.com, Donvand Limited (GTA) ‐ Ingris, dan
Ctrip.com – Hongkong.
Pendapatan Perseroan Sejak Beroperasi

Pendapatan Sewa
Pondok Wisata (The Santai)

2016
(Rp)
360.000.000
9.995.048.911

2015
(Rp)
180.000.000
8.480.272.890

2014
(Rp)
‐
2.448.102.348

2015
47,20%

2014
38,38%

Tingkat Huninan sejak beroperasi
2016
54,52%

Tingkat Hunian

Tamu The Santai sebagian besar adalah wisatawan mancanegara yang terdiri dari wisatawan Korea, China,
Taiwan, Australia, Jepang, Eropa, Singapura, Amerika, Malaysia, Kamboja, Hongkong dan India. Wisatawan
menyukai The Santai karena terletak di daerah yang masih relative tenang dibandingkan di daerah Kuta namun
masih terletak tidak jauh juga dari Seminyak. Namun belakangan ini, wisatawan nasional mulai menunjukan
peningkatan.
Tamu The Santai berdasarkan asal negara, Sejak Beroperasi
2016 (%)
5,2
10,2
20,6
12,5
4,7
2,2
7,0
28,8
8,8

Eropa
Jepang
Korea
China & Taiwan
Australia
Amerika
Singapura
Indonesia
Lain‐lain

2015(%)
9,5
6,0
19,2
14,1
2,4
2,0
8,3
23,9
14,6

2014(%)
11,8
4,7
8,7
7,2
8,4
1,9
16,9
20,2
20,2

Tingkat hunian bulanan

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
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2012*
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2013*
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2014
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2015
29,91%
33,12%
27,27%
30,91%
47,27
48,18
60,99
60,41
63,64

2016
54,55%
58,93%
40,47%
44,85%
44,57%
63,03%
73,61%
66,57%
58,79%
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Oktober
November
Desember
Rata‐rata

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

39,30%
16,06%
41,06%
32,14%

64,52
40,61
58,06
44,19

48,39%
48,18%
52,79%
54,56%

E. PERSAINGAN
Pesaing utama Perseroan adalah boutiquevilla di daerah sekitar Umalas dan Seminyak, yang memiliki juga
fasilitas kolam renang pribadi dan harga yang kurang lebih sama yaitu pondok wisata Sentosa dan Amethis.
F. PROSPEK
Bali memainkan peran yang penting bagi perekomian Indonesia, terutama dalam industri pariwisata. Sepanjang
tahun 2015 lalu, Biro Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang masuk mencapai 3.92 juta
orang, naik dari 3,73 juta orang di tahun 2014. Jumlah ini memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dengan
total wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, yaitu 9,73 juta orang. Per Agustus 2016, jumlah
wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Ngurah Rai sudah mencapai 3,15 juta orang atau 80% dari
pencapaian sepanjang tahun 2015.
Daya tarik Bali inilah yang menjadi kunci utama maraknya industri pariwisata di Bali. Hal ini terlihat dari terus
meningkatnya jumlah akomodasi yang ada. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2015
terdapat 281 akomodasi dengan jumlah kamar sebanyak 31.596 kamar dan 44.657 tempat tidur untuk kategori
hotel berbintang. Sementara untuk kategori lainnya, hingga akhir 2015 terdapat 1.798 akomodasi dengan jumlah
kamar mencapai 28.717 dan tempat tidur sebanyak 37.628.
Komposisi wisatawan yang berkunjung ke Bali juga didominasi oleh wisatawan mancanegara. Data BPS
menunjukkan, setiap harinya pada tahun 2015, dari 22,423 wisatawan yang berkunjung ke Bali, 16.414
diantaranya adalah wisatawan mancanegara untuk kategori hotel berbintang. Untuk kategori akomodasi selain
hotel berbintang, jumlah wisatawan mancanegara setiap harinya mencapai 10.700 orang dari 19.212 orang
wisatawan. Sisanya sebanyak 8.512 orang berasal dari dalam negeri.
Kualitas Bali sebagai salah satu ikon pariwisata nasional tak lepas dari Denpasar yang merupakan ibukota
propinsi pulau Dewata itu. Denpasar menduduki peringkat tertinggi dalam Indeks Pariwisata Indonesia dengan
skor 3,81 dari rentang 0 hingga 5. Keunggulan Denpasar didapat dari aspek lingkungan pendukung bisnis, tata
kelola dan infrastruktur, termasuk infrastruktur teknologi informasi yang berperan penting bagi perkembangan
pariwisata.
Promosi besar‐besaran Wonderful Indonesia oleh Pemerintah juga ikut berandil dalam pesatnya pertumbuhan
pariwisata di Indonesia, dan Bali pun juga terkena dampaknya. Tahun 2015 majalah Travel and Leisure memilih
Bali sebagai pulau wisata terbaik kedua di dunia. Paket Kebijakan Pemerintah pun salah satunya diarahkan untuk
lebih menggairahkan industri pariwisata, yaitu dengan mengeluarkan peraturan‐peraturan yang menambah
negara bebas visa, serta menghilangkan persyaratan yang menghambat dan memperlambat kunjungan
wisatawan dengan menggunakan yacht dan juga wisata bahari lainnya.
Diharapkan kunjungan wisatawan mancanegara dan juga industri pariwisata akan terus meningkat. Pemerintah
mentargetkan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 20 juta orang pada tahun 2019, sehingga penerimaan
devisa dari industri ini pun akan meningkat seiring dengan industri‐industri turunannya dan juga kapasitas dan
kesejahteraan masyarakat di area wisata pun akan ikut meningkat.
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G. STRATEGI
Strategi usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut :
1.

Lokasi Strategis
Perseroan memilih lokasi yang strategis di daerah pariwisata Bali. Lokasi tanah di Sanur, terletak di pinggir
pantai dan disamping hotel‐hotel terkenal yang telah beroperasi. Sedangkan pondok wisata Perseroan
terletak di daerah Umalas yang merupakan daerah boutiquevilla yang terkenal dan banyak dikunjungi
wisatawan mancanegara dengan kelas yang lebih ekslusif. Pemilihan lokasi yang tepat dan perencanaan
yang matang akan memberikan prospek cerah bagi Perseroan di masa datang.

2.

Mengembangkan Tanah di Sanur dengan bekerjasama dengan mitra usaha yang sinergis dan
menguntungkan.
Perseroan berencana mengembangkan Tanah seluas kurang lebih 4 hektar yang dimilikinya dengan mencari
peluang terbaik yang paling menguntungkan Perseroan, sesuai dengan kondisi dan permintaan yang ada di
daerah tersebut. Sebelum dilakukan pembangunan, Perseroan akan melakukan survery, membuat studi
kelayakan dan melibatkan konsultan professional untuk melihat kebutuhan pasar daerah tersebut. Setelah
mengevaluasi dengan melihat hasil studi kelayakan Perseroan baru akan memutuskan apa yang akan
dibangun dan dikembangkan serta pihak‐pihak mana yang akan diajak bekerjasama.

3.

Fokus pada usaha dibidang akomodasi pondok wisata dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pariwisata.
Perseroan akan tetap fokus pada pengembangan bisnis akomodasi dan pariwisata di daerah Bali. Perseroan
selalu melakukan survey dan melibatkan pihak professional dalam perencanaan dan pengelolaannya.
Sebagaimana yang dilakukan pada pondok wisata The Santai, Perseroan bekerjasama dengan konsultan
manajemen khusus boutiquevilla yaitu Lifestyle Retreats Pte. Ltd dan pembangunannya dibuat oleh Studio
TonTon yang merupakan perusahaan arsitektur terkenal.

4.

Segmen pasar sesuai dengan lokasi
Sebagaimana lokasi dari pondok wisata Perseroan dan jenis bangunannya, segmentasi pasar untuk
boutiquevilla ini adalah wisatawan mancanegara dan domestik menengah ke atas yang menginginkan
akomodasi yang lebih individual (privacy).
Dengan dilakukannya segmentasi untuk pasar ini, tarif sewa kamar yang diberikan oleh Perseroan juga
relatif tinggi. Perseroan percaya bahwa segmentasi ini sesuai dengan lokasi dan jenis akomodasi yang dibuat
oleh Perseroan.

5.

Jasa premium dan terbaik
Perseroan akan selalu berupaya memberikan jasa premium dan terbaik untuk menjaring tamu wisatawan
mancanegara dan domestik dalam meningkatkan tingkat okupansi dan mengembangkan usahanya. Dengan
jasa premium dan terbaik maka reputasi akan selalu terjaga.
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KEJADIAN
PUBLIK

DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang mempunyai dampak cukup
material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan, atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan
pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar& Rekan adalah:
1.

Perseroan telah melakukan penawaran umum kepada public pada tanggal 25 April 2017, dan juga telah
mencatatkan saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 April 2017. Setelah dilakukannya
Penawaran Umum Perdana Perseroan pada tahun 2017, susunan pemegang saham Perseroan berubah
menjadi sebagai berikut:
Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Edy Suwarno
Hapsoro
Syahrial Amir
Masyarakat*
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

2.

Nilai Nominal Rp 100,00 setiap saham
Sesudah Penawaran Umum Perdana
Jumlah
Jumlah
Saham
Nominal (Rp)
4,200,000,000
420,000,000,000

(%)

975.000.000
26.250.000
48.750.000
262.500.000

97.500.000.000
2.625.000.000
4.875.000.000
26.250.000.000

74,3
2,0
3,7
20,0

1.312.500.000
2,887,500,000

131.250.000.000
288,750,000,000

100

Perseroan telah melakukan pembelian atas 49.800 saham PT. Minna Padi Resorts pada tanggal 5 Mei 2017,
sehingga struktur kepemilikan saham Perseroan pada PT. Minna Padi Resorts adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Perseroan
Eveline Listijosuputro
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
80.000
80.000.000.000
59.800
200
60.000
20.000

59.800.000.000
200.000.000
60.000.000.000
20.000.000.000

(%)
‐
99,67
0,33
100,00

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN,ENTITAS ANAK
SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak
terlibat dalam suatu perselisihan/sengketa hukum dengan pihak lain di Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga,
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI), dan Pengadilan Pajak atau sengketa lainnya di luar Pengadilan yang bersifat material yang
dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
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BAB V. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE)
Sejalan dengan tujuan Perseroan, manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai dan citra
positif dari Perseroan. Perseroan berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Perseroan (Good Corporate Governance
‐ GCG) dengan prinsip dasar keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, kewajiban dan kemandirian agar
Perseroan dapat mengambil keputusan yang bijak dan penuh kehati‐hatian (prudent) dari segi risiko dalam
kegiatan usahanya untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham, menciptakan produk dan menyediakan
jasa yang bernilai bagi pelanggan, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang menarik bagi karyawan
dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tata Kelola Perseroan pada dasarnya diciptakan sebagai sistem
pengawasan dan pengendalian Perseroan yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang
bertanggung jawab, integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang layak, dan tindakan karyawan
dan Perseroan yang tepat.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi,
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip‐prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung
jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.
Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) komisaris independen, Direksi
yang terdiri dari 1 Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi
serta Internal Audit. Fungsi Internal Audit akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sitem untuk
pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.
Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing‐
masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan
dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki kesamaan persepsi terhadap
visi dan misi Perseroan.
Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari satu Komisaris Utama dan satu Komisaris Independen. Dewan Komisaris
bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan
terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung
jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip‐prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan
Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat
meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan
usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan
keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.
Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan dua orang Direktur, salah satunya adalah Direktur
Independen, secara bersama‐sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha
Perseroan. Presiden Direktur memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu
akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan.Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung
jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Sebagai perusahaan publik, Perseroan juga telah menujuk Sekretaris Perseroan sebagai pejabat penghubung
dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan.
Perseroan telah membentuk Komite Audit yang akan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan
pengawasan terhadap aspek kepatuhan terhadap prinsip‐prinsip GCG.

50 | P a g e

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT SANURHASTA MITRA TBK

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan
pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal‐hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan
Komisaris, mengidentifikasi hal‐hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas‐tugas lain
yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.
Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan
melaksanakan audit internal tahunan serta hal‐hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian
internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dijabarkan sebelumnya di atas.
Pengambilan keputusan RUPS Perseroan dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal‐hal
yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perseroan.

Renumenarasi Dewan Komisaris dan Direksi
Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan
Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Komisaris dan Direksi Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp360 juta.

Sekretaris Perseroan
Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.
35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekertaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik,
berdasarkan Surat Perseroan No.002/KEP/DIR‐SHM/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, Perseroan telah
menunjukGunawan Angkawibawa sebagai Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary) dengan tanggung jawab
sebagai berikut:
1.
2.
3.

4.

Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan‐peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal;
Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang‐undangan di bidang Pasar Modal;
Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
‐ keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web
Perseroan;
‐ penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
‐ penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
‐ pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan
pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit
Perseroan membuat keputusan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.
001/KEP/DEKOM‐SHM/I/2017tentang Penetapan Komite Audit, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan
dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan anggota Komite audit sejak tanggal keputusan dan
akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, yaitu:
Ketua
Umur
Kewarganegaraan
Pengalaman Kerja
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:
:
:
:

Djoni Suyanto
50 tahun
Indonesia
24 tahun
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Anggota
Umur
Kewarganegaraan
Pengalaman Kerja

:
:
:
:

Ricardo Suhendra Wirjawan
50 tahun
Indonesia
27 tahun

Anggota
Umur
Kewarganegaraan
Pengalaman Kerja

:
:
:
:

Bulan Lastiar Siahaan
27 tahun
Indonesia
2 tahun

Perseroan telah memenuhi POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite AuditTugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam
Komite Audit Perseroan, Lampiran Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PerseroanNo.
004/KEP/DEKOM‐SHM/I/2017tentang Piagam Komite Audit tanggal 20 Januari 2017 telah sesuai dengan tugas,
wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal‐hal sebagai berikut:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau
pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi
keuangan Perseroan;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang‐undangan yang
berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan
atas jasa yang diberikan;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan
tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika
Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
h. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk
memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan; dan
j. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan;
k. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
m. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
n. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
o. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasikan bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman
Komite Audit telah dilaksanakan;
p. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan
atas jasa yang diberikan;
q. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada
independensi, ruang ligkup penugasan, dan fee;
r. Melakukan penelaaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika
perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
s. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.
Wewenang Komite Audit:
a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya
Perseroan yang diperlukan.
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit
internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
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Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan
tugasnya (jika diperlukan); dan
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
c.

Audit Internal
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka Perseroan telah membentuk Unit
Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.
005/KEP/DIR‐SHM/I/2016 tanggal 20 Januari 2017 tentang Piagam Audit, Perseroan telah menunjuk:
Ketua merangkap anggota

:

David Prasetio

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Peraturan OJKNomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23
Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam auditinternal.
Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi :
a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan
kebijakan Perseroan;
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,
opersaional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua
tingkat manajemen;
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris;
f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i. Melakukan permeriksaan khusus apabila diperlukan.
Wewenang Unit Audit Internal:
a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta
anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
dan
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan tidak membentuk komite khusus sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK No.34, oleh karena
tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam POJK tersebut dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris.
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Manajemen Risiko
Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan Good
Corporate Governance. Untuk keperluan tersebut Perseroan telah menujuk Sekretaris Korporasi serta Komisaris
Independen, Direktur Independen dan membentuk Unit Audit Internal. Penerapan Good Corporate Governance
juga dimaksudkan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana
usaha, perencanaan keuangan (budgeting), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen
risiko, keterbukaan, pengungkapan (disclosure) dan benturan kepentingan.
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan tersebut.
Untuk meminimalkan risiko‐risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko
antara lain:
a. Risiko Pertumbuhan Ekonomi
Industri pariwisata sangat tergantung pada kondisi perekonomian, baik ekonomi domestik maupun global.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik akan berdampak negatif dimana daya beli masyarakat akan
menurun pula sehingga dalam hal pengeluaran akan terjadi penurunan pula. Hal ini juga akan serupa terjadi
terhadap wisatawan mancanegara apabila terjadi kelesuan perekonomian global. Untuk meminimalisasi
risiko pertumbuhan ekonomi, Perseroan senantiasa menjaga tingkat efisiensi operasional usaha supaya
dapat menyesuaikan diri terhadap kejutan‐kejutan ekonomi yang berpotensi menyebabkan naiknya biaya
operasional usaha maupun menurunnya daya beli pelanggan.
b. Risiko Persaingan Usaha
Daya tarik sektor pariwisata di Indonesia menjadikan bisnis perhotelan sebagai salah satu bisnis yang
dipandang sangat menjanjikan. Pulau Bali terutama, merupakan salah satu tujuan pariwisata utama di
Indonesia dan di Bali pula tersebar banyak sekali hotel‐hotel dengan target semua segmen wisatawan
dengan berbagai paket akomodasi yang saling bersaing dalam usaha merebut pangsa pasar.
Tanpa upaya promosi yang intensif dan terarah, tingkat okupansi pondok penginapan Perseroan akan
tertekan, dan hal ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan sehingga pada akhirnya
dapat mengganggu kondisi keuangan Perseroan. Untuk memitigasi risiko persaingan, Perseroan secara
terus‐menerus menjaga kualitas layanan kepada pelanggan dan juga terus berupaya mengadakan program‐
promosi promosi yang menarik dengan tujuan mendapatkan pelanggan‐pelanggan yang baru.
c.

Risiko Keamanan
Wisatawan baik domestik maupun internasional mengutamakan faktor keamanan. Aksi ataupun ancaman
terorisme dan juga hilangnya stabilitas politik di Indonesia dapat mengganggu kinerja operasional di industri
perhotelan dengan mengurangi jumlah wisatawan yang datang untuk berlibur, akibatnya jumlah tamu di
hotel‐hotel pun akan turut berkurang.
Turunnya jumlah tamu bagi Perseroan akan berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan, dan
apabila hal ini berlangsung secara berkepanjangan maka akan mengganggu kondisi keuangan Perseroan.
Perseroan meminimalisir risiko ini dengan menyediakan tenaga keamanan yang handal di sekitar lokasi
Perseroan sehingga para pelanggan akan merasa aman dan nyaman saat menginap di pondok penginapan
Perseroan.

d. Risiko Bencana Alam
Mengingat kondisi geografis Indonesia yang rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi yang
terkadang juga disertai oleh terjadinya gelombang tsunami, Perseroan menghadapi risiko terjadi kerusakan
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pada struktur bangunan dan infrastruktur pondok penginapan Perseroan apabila hal ini terjadi di sekitar
lokasi pondok penginapan Perseroan. Selain itu, dampak lainnya adalah turunnya minat para wisatawan
untuk berkunjung ke Bali.
Apabila terjadi kerusakan pada struktur bangunan dan infrastruktur, Perseroan harus merenovasi untuk
melakukan perbaikan atas kerusakan‐kerusakan yang terjadi. Perseroan bisa saja terpaksa menghentikan
sementara operasional The Santai. Selain itu Letusan gunung berapi dapat menghentikan aktivitas
penerbanganyang mengakibatkan berkurangnya jumlah wisatawan yang berlibur ke Bali. Hal ini akan
menyebabkan turunnya tingkat hunian kamar Perseroan yang direpresentasikan oleh turunnya laba bersih
Perseroan.
Perseroan telah mengasuransikan aset tetap perseroan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko
lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 60.000.000.000, yang menurut pendapat manajemen cukup
untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.
e. Risiko Nilai Tukar Rupiah
Apabila nilai tukar Rupiah terlalu kuat dibandingkan dolar Amerika maka wisatawan mancanegara akan
cenderung memilih negara tujuan pariwisata lainnya.
Meskipun hal ini cenderung mempengaruhi tingkat kunjungan turis mancanegara, apabila berlangsung terus
menerus akan berdampak pada memburuknya industri pariwisata secara keseluruhan seiring dengan
melemahnya tingkat pendapatan dan profitabilitas Perseroan.
Mitigasi risiko ini dilakukan lewat penawaran layanan yang lebih menarik, baik dari sisi harga ataupun dari
kualitas layanan Perseroan, sehingga daya saing Perseroan tetap terjaga.
f.

Risiko Pengunduran Diri Karyawan Kunci dan Kurangnya Tenaga Kerja Terampil
Bagi bisnis perhotelan, faktor sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam
penyediaan layanan yang ramah dan kompeten secara konsisten. Tanpa sumber daya manusia yang
berkualitas, tingkat kepuasan pelanggan akan cenderung rendah dan hal ini akan mempersulit Perseroan
dalam mempertahankan pangsa pasarnya.
Serupa dengan risiko‐risiko lainnya, berkurangnya pangsa pasar Perseroan akan berdampak pada turunnya
pendapatan Perseroan dan juga laba bersih Perseroan.
Upaya untuk meminimalkan risiko ini dapat dicapai melalui pemberian kompensasi karyawan yang menarik
namum kompetitif dibandingkan pesaing‐pesaing Perseroan. Selain itu Perseroan juga dapat memberikan
program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga pada akhirnya hal ini akan
berdampak positif pada kualitas layanan Perseroan.

g. Risiko Kebijakan Pemerintah
Perubahan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama yang diberlakukan untuk industri
pariwisata dan perhotelan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Beberapa contoh adalah dalam hal
besaran pajak perhotelan dan kenaikan tarif dasar listrik.
Kebijakan Pemerintah dapat berdampak pada dua sisi: Perseroan dan pelanggan. Kenaikan pajak perhotelan
akan menambah beban keuangan Perseroan dan apabila dibebankan ke pelanggan kan berdampak pada
lebih mahalnya harga layanan Perseroan. Demikian pula halnya, kenaikan tarif dasar listrik dan utilitas
lainnya akan meningkatkan beban operasional Perseroan sehingga berpengaruh pada profitabilitas
Perseroan.

55 | P a g e

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT SANURHASTA MITRA TBK

Meningkatkan efisiensi operasional usaha adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan untuk memitigasi
risiko kebijakan Pemerintah. Baik kenaikan pajak maupun tarif dasar listrik dapat mengurangi marjin keuntungan
Perseroan dan peningkatan efisiensi operasional dapat mengimbangi penurunan marjin keuntungan.
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BAB VI. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY)
Sebagai kepedulian Perseroan akan Tanggung Jawab Sosial Perseroan maka sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang‐undangan yang berlaku Perseroan telah melakukan kegiatan sosial Perseroan (Corporate Social
Responsibility). Perseroan memberikan bantuan dalam bidang pendidikan dan pembangunan tempat ibadah
(mesjid) disekitar kantor Perseroan.
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