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Perihal : Jawaban Permintaan Penjelasan

Dengan hormat,

Merujuk surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-01457/BEI.PPU/03-2020 tanggal 3 Maret
2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73
Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan, bersama ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Dampak implementasi PSAK 71, 72, dan 73 terhadap performa keuangan Perseroan
pada akun penjualan dan laba/rugi Perseroan khususnya pada periode laporan
keuangan per 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan penerapan PSAK 71, implikasi terhadap Perseroan adalah
terdapat sejumlah nilai yang berimplikasi terhadap saldo laba tahun-tahun
sebelumnya sehingga Perseroan harus melakukan koreksi saldo laba (retained
eaming) per l lanuari 2020. Koreksi tersebut berasal dari plutang dan tagihan bruto
kepada pelanggan pada proyek dengan skema turnkey maupun progress payment
dan proyek tersebut masih dikerjakan di tahun 2020 dan 2021. Adapun koreksi

tersebut akan terpulihkan pada saat Perseroan menerima pembayaran.

b. Perseroan bergerak dibidang konstruksi memiliki perjanjian kontrak konstruksi yang

berjangka waktu lebih dari satu tahun, namun tidak akan mempengaruhi
pencatatan Pendapatan Usaha Perseroan karena Perseroan menggunakan metode

Pengakuan Pendapatan dari waktu ke waktu sesuai dengan PSAK72.

Perseroan memiliki sewa yang menyebabkan dicatatkannya aset hak guna pada

aset Perseroan. Hal inl dikarenakan adanya pengakuan aset atas nilai aset sewa
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Sedangkan implementasi PSAK 72 hanya berpengaruh pada penyajian Pendapatan

Usaha dimana sebelumnya komponen Pendapatan Bunga dari jasa konstruksi

tergabung pada pendapatan usaha kontruksi, sehingga pada periode Laporan

Keuangan per 31 Maret 2020 penyajian Pendapatan Bunga dari jasa konstruksi

disajikan terpisah dari pendapatan usaha konstruksi. Mengingat Perseroan memiliki

Entitas Anak yang bergerak dalam bidang Realty yang terkonsolidasi kepada

Perseroan, PSAK 72 akan berdampak pada Entitas Anak tersebut.



dan liabilitas sewa. Sehingga berdampak pada peningkatan aset dan llabilitas
Perseroan pada laporan keuangan Perseroan. Perseroan mengalami peningkatan
jumlah aset hak guna dan liabilitas hak guna dalam jumlah yang tidak material
sebagai dampak dari penerapan PSAK 73.

2. Mitigasi Risiko yang dilakukan Perseroan adalah dengan melakukan perhitungan

estimasi atas rencana penerapan PSAK 71, 72, dan 73 sejak tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, untuk meminimallsir dampak terhadap Perseroan, Perseroan juga melakukan
kombinasi kontrak proyek turnkey dan non-turnkeyyang optimal.

3. Sampai dengan surat ini disampaikan, Perseroan tidak memiliki informasi ataupun
kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup
maupun harga saham Perseroan. Perseroan juga senantiasa mematuhi ketentuan
mengenai keterbukaan informasi sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President
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1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT Buma Efek Indonesia
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