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Catatan 2020 2019

A S E T

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 3d, 4       7.107.692.901       7.053.389.385 

Pendapatan yang masih harus diterima 3f, 6          107.324.289          141.542.194 

Investasi jangka pendek 3d, 5     31.400.000.000     29.100.000.000 

Beban dibayar dimuka 3g, 7     12.169.931.612     12.940.272.716 

Jumlah Aset Lancar     50.784.948.802     49.235.204.295 

ASET TIDAK LANCAR

Investasi jangka panjang 3c, 3d, 8, 18       8.353.434.375     10.525.155.625 

Aset tetap

    setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar

    2020: Rp318.641.603 & 2019: Rp264.977.584 3h, 3i, 3j, 9            69.322.125          118.016.744 

Aset dalam pengerjaan            20.000.000                          -   

Jumlah Aset Tidak Lancar       8.442.756.500     10.643.172.369 

JUMLAH ASET     59.227.705.302     59.878.376.664 

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara 

keseluruhan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020

(disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)
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Catatan 2020 2019

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

LIABILITAS LANCAR

Utang IJP co-guarantee /penjaminan ulang 15       1.042.536.018       1.118.507.247 

Kewajiban dalam penyelesaian 12          139.064.610          159.306.258 

Imbal jasa penjaminan yang ditangguhkan 10            76.621.128            62.634.820 

Utang premi reasuransi 13                            -            55.595.317 

Utang pajak 3l, 3o, 3p, 14                          -              31.777.600 

Jumlah Liabilitas Lancar       1.258.221.756       1.427.821.242 

LIABILITAS TIDAK LANCAR

Imbal jasa penjaminan yang ditangguhkan 11     15.719.336.974     15.670.149.968 

Cadangan klaim 17          462.145.707       1.028.809.507 

Imbalan pasca kerja 3k, 16          806.160.446          676.278.646 

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar     16.987.643.127     17.375.238.121 

EKUITAS

Modal saham 19

Modal dasar perseroan Rp100.000.000.000,-

terdiri dari 100.000 lembar saham dengan

nominal Rp1.000.000,- per lembar saham.     44.500.000.000     44.500.000.000 

Modal ditempatkan dan disetor sebesar

Rp44.500.000.000,-

Saldo defisit     (3.351.867.756)     (3.467.684.291)

Agio/disagio

setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi

Keuntungan yang belum direalisasi

Jumlah Ekuitas     40.981.840.419     41.075.317.301 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS     59.227.705.302     59.878.376.664 

Pontianak, 19 Februari 2021

Disetujui,

Drs. Martinus Damamang., CRGP

Direktur Utama

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020

(disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara 

keseluruhan

agio/disagio sebesar 2020: Rp347.158.913 & 2019: 

Rp236.399.967,-

atas perubahan nilai wajar investasi dimiliki hingga 

jatuh tempo            40.878.625        (134.739.125)

             2.122.967          (31.552.700)
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Catatan 2020 2019

PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN

Pendapatan imbal jasa penjaminan bruto 3m, 20       3.592.240.071       3.147.570.158 

Pendapatan penjaminan lainnya 3m, 22       1.664.194.125       1.481.300.321 

Pendapatan/beban komisi penjaminan-bersih 3m, 23          342.213.179            73.034.097 

Beban imbal jasa penjaminan ulang 3m, 21     (1.664.717.178)        (883.209.878)

Jumlah Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan       3.933.930.197       3.818.694.698 

BEBAN KLAIM

Beban klaim bruto 3n, 24       2.774.125.591       4.255.322.591 

Penurunan/kenaikan cadangan klaim 3o, 24        (566.663.800)        (249.019.000)

Jumlah Beban Klaim       2.207.461.791       4.006.303.591 

Pendapatan Penjaminan Bersih       1.726.468.406        (187.608.893)

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 3m, 25

Pendapatan bunga       2.247.550.505       2.378.895.232 

Pendapatan operasional lainnya              7.826.281          511.820.230 

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya       2.255.376.786       2.890.715.462 

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA 3m, 26

Beban gaji dan pegawai       1.828.802.076       1.832.213.709 

Beban umum dan administrasi lainnya       1.959.839.779       1.619.393.058 

Beban penyusutan            53.664.019            79.954.438 

Jumlah Beban Operasional Lainnya       3.842.305.874       3.531.561.205 

Rugi Operasional          139.539.318        (828.454.636)

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 3m, 27        (187.476.957)        (277.882.894)

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN          (47.937.639)     (1.106.337.530)

RUGI BERSIH          (47.937.639)     (1.106.337.530)

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA 3c, 28 163.754.174        10.617.481          

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF          115.816.535     (1.095.720.049)

Pontianak, 19 Februari 2021

Disetujui,

Drs. Martinus Damamang., CRGP

Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara 

keseluruhan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)
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Saldo 1 Januari 2019   43.500.000.000        316.468.320    (2.371.964.242)   41.444.504.078 

Tambahan modal disetor 1.000.000.000    -                         1.000.000.000 

Agio/disagio -                     2.122.967                                 -              2.122.967 

Rugi bersih -                     -                        (1.106.337.531)    (1.106.337.531)

Pendapatan komprehensif lain -                     -                              10.617.481          10.617.481 

Saldo 31 Desember 2019   44.500.000.000          43.001.593    (3.467.684.292)   41.075.317.301 

Agio/disagio -                     (33.675.667)                              -          (33.675.667)

Laba bersih -                     -                            115.816.535        115.816.535 

Saldo 31 Desember 2020   44.500.000.000      (166.291.824)    (3.351.867.757)   40.981.840.419 

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

 Cadangan 

Perubahan Nilai 

Wajar 

JumlahModal Saham Saldo Defisit

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara 

keseluruhan

 Aset keuangan - dimiliki 

hingga jatuh tempo      (275.589.694)(275.589.694)     

 Aset keuangan - dimiliki 

hingga jatuh tempo 

-                     -                     

     (175.617.750)                       -   (175.617.750)     -                     
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` 2020 2019

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba (Rugi) tahun berjalan           115.816.535      (1.095.720.050)

Penyusutan aset tetap            53.664.019            79.954.438 

Amortisasi agio           108.323.633           236.399.967 

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi arus

   kas bersih tersedia dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :

Utang IJP co-guarantee / penjaminan ulang           (75.971.229)        1.118.507.247 

Imbal Jasa Penjaminan ditangguhkan            63.173.314      (1.931.858.878)

Pendapatan yang masih harus diterima            34.217.905            73.458.729 

Utang premi asuransi           (55.595.317)            55.595.317 

Utang pajak           (31.777.600)            31.777.600 

Kewajiban dalam penyelesaian           (20.241.648)           (26.126.927)

Beban dibayar dimuka           770.341.104      (6.505.236.006)

Pendapatan diterima dimuka                           -                             -   

 Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi           961.950.716      (7.963.248.563)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Investasi jangka pendek      (2.300.000.000)      (4.100.000.000)

Keuntungan yang belum direalisasi         (175.617.750)         (275.589.694)

Investasi jangka panjang        2.171.721.250            57.166.694 

Agio/disagio         (141.999.300)         (234.277.000)

Imbalan pasca kerja           129.881.800           676.278.647 

aset dalam pengerjaan           (20.000.000)                           -   

Kenaikan aset tetap             (4.969.400)           (17.880.000)

 Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi         (340.983.400)      (3.894.301.353)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tambahan modal disetor                           -          1.000.000.000 

Cadangan klaim         (566.663.800)         (249.019.000)

 Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan         (566.663.800)           750.981.000 

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH            54.303.516    (11.106.568.916)

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN        7.053.389.385      18.159.958.301 

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN        7.107.692.901        7.053.389.385 

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara 

keseluruhan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

LAPORAN ARUS KAS

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
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1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

1.

2.

3

1)

2)

3) Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;

4) Penjaminan atas surat utang;

5) Penjaminan transaksi dagang;

6) Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond );

7) Penjaminan Bank garansi (kontra bank garansi);

8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);

9)

10) Penjaminan kepabeanan (custom bond) ;

11) Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;

12) Penyediaan informasi/database terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan

13) Penjaminan pembiayaan berdasarkakn prinsip syariah; dan/atau

14)

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perseroan sebagai Penjamin, yaitu memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PT Jamkrida Kalbar, berdiri berdasarkan

Akta Nomor 06 tanggal 19 Oktober 2015 oleh Notaris Rahmaniar Nurul Hidayat, SH, M.Kn., di Pontianak dan

telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-

2462369.AH.01.01., tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015.

Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);

Kantor Pusat PT Jamkrida Kalbar, beralamat di Jl. Perdana Komplek Central Perdana No. A6, Pontianak,

Kalimantan Barat, dengan jumlah karyawan per 31 Desember 2020 sebanyak 9 orang. Untuk memenuhi

kewajiban pajak, PT Jamkrida Kalbar telah terdaftar dengan nomor NPWP 74.250.829.4-701.000 di Kantor

Pelayanan Pajak Pontianak.

Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah memperoleh persetujuan

Menteri;

Selain melakukan kegiatan usaha penjaminan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga melakukan

kegiatan usaha lain sebagai berikut :

Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya;

Penjaminan letter of credit (L/C);

Tanggal 31 Desember 2020

Modal disetor Perusahaan telah beberapa kali mengalami penambahan, perubahan terakhir kali berdasarkan

Akta Nomor 4 tanggal 21 Mei 2019 oleh Notaris Sylvia Fransiska Tan, SH., di Kota Pontianak. Perubahan

tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0292874 tanggal 2 Juli 2019.

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan adalah untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang

Penjaminan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha.

Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud di atas, Penjamin menanggung pembayaran

atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat

memenuhi kewajibannya kepada Pemberi Kredit berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati.

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
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PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Komisaris Utama : Timitius, ST., Cfc., CHRM, CRGP., ACA

Komisaris Independen : Muhammad Fahmi., SE., MM., Ak., CA., CPA., CRBC

Direktur Utama : Drs. Martinus Damamang., CRGP

Direktur Administrasi dan Keuangan : Gusti Nuzulhan., SP

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

2.

Standar yang Diterbitkan Sudah Berlaku Efektif dalam Tahun Berjalan

-

a.

b

- PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan". PSAK No. 71 menggantikan model penurunan nilai "kerugian yang

timbul" dari PSAK 55 dengan model "kerugian kredit ekspektasian" (ECL). Model penurunan nilai yang baru

berlaku untuk semua aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (dalam lingkup PSAK

72) dan setiap piutang usaha yang diukur pada FVOCI. Berdasasrkan PSAK 71, kerugian kredit diakui lebih

awal dari PSAK 55.

Berikut ini standar baru dan amandemen yang berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, penerapan

dini diperkenankan.

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Interpretasi

Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian

tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap

relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun

buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019.

Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Jamkrida Kalbar Nomor 002/PERDIR-JKB/III/2017 yang mulai berlaku

pada 31 Maret 2017, kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT Jamkrida Kalbar menggunakan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang disetujui untuk

penerbitan pada tanggal 19 Februari 2021.

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR

AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI

Berdasarkan akta notaris No. 08 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Notaris Basuki Raharjo, SH, dan telah

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU.AH-01.03-0062650 Tanggal 4 Februari 2020. Susunan pengurus

PT Jamkrida Kalbar per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Amandemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dengan

PSAK No. 62: Kontrak Asuransi".

Amandemen ini memberikan 2 (dua) pendekatan yang bersifat opsional bagi entitas asuransi, yakni :

Deferral Approach: pengecualian temporer dari penerapan PSAK 71 bagi entitas yang aktivitas

utamanya adalah menerbitkan kontrak asuransi sebagaimana dalam ruang lingkup PSAK 62 (yang

diterapkan pada level entitas pelapor); dan

Overlay Approach: memperkenankan entitas untuk mereklasifikasi beberapa penghasilan atau beban

yang timbul dari aset keuangan yang ditetapkan dari laba rugi ke penghasilan komprehensif lain.
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PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

2.

Standar yang Diterbitkan Sudah Berlaku Efektif dalam Tahun Berjalan (Lanjutan)

-

-

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

PSAK No. 72, "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan". PSAK No. 72 menetapkan suatu model

komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan

pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat

ini, termasuk PSAK 23 Pendapatan, PSAK 34 Kontrak Konstruksi dan interpretasi terkait.

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR

AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI (LANJUTAN)

PSAK No. 73, "Sewa". PSAK No. 73 memperkenalkan model tunggal pengakuan sewa di neraca untuk

akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak guna yang merupakan hak penyewa untuk menggunakan

aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk

melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa

atas barang yang bernilai rendah. Akuntansi untuk pesewa tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa

pembiayaan atau sewa operasi.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari

penerapan standar dan interpretasi baru dan amandemen standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan

keuangan.

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan, kecuali bagi penerapan

beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, yaitu sebagai berikut :

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup

Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan

Indonesia, termasuk standar baru dan yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang berlaku

efektif sejak tanggal 1 Januari 2020.

Berdasarkan PSAK No .72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan

terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari pengendalian barang atau jasa yang

mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan

pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan

yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus,

standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan.

PSAK No. 73, "Sewa". PSAK No. 73 berlaku menggantikan PSAK No. 30 tentang Sewa, ISAK 23 tentang

Sewa Operasi, dan ISAK 25 tentang Hak atas Tanah. PSAK 73 akan merefleksikan kondisi sebenarnya dari

perusahaan. Dengan demikian standar ini akan menghasilkan informasi keuangan yang tepat.

Sifat dari beban-beban yang terkait dengan sewa tersebut sekarang akan berubah karena PSAK 73

menggantikan beban sewa operasi yang sebelumnya diakui secara garis lurus, dengan beban penyusutan

untuk aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.
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PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

c. Instrumen Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep

biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang disajikan dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan

dalam catatan terkait.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata

uang fungsional perusahaan.

PSAK No. 55 (Revisi 2014) sebagaimana yang diperbaharui dalam PSAK No. 71, efektif per 1 Januari 2020

berkaitan dengan, antara lain, pengakuan awal dari aset dan liabilitas keuangan, pengukuran setelah

pengakuan awal, penurunan nilai, penghentian pengakuan, dan akuntansi lindung nilai.

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dalam laporan keuangan yang

memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja

keuangan, dan sifat serta tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos

selama periode dan akhir periode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu,

standar ini menjelaskan persyaratan untuk pengungkapan risiko likuiditas.

Laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi

2014) sebagaimana yang diperbaharui dalam PSAK No. 71, efektif per 1 Januari 2020, Instrumen Keuangan:

Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", menguraikan persyaratan akuntansi penyajian dari

instrumen keuangan, terutama untuk klasifikasi instrumen tersebut dalam aset keuangan, liabilitas keuangan

dan instrumen ekuitas. Standar ini juga memberikan panduan pada klasifikasi terkait dengan suku bunga,

dividen dan keuntungan/kerugian, dan ketika aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus.

Prinsip-prinsip dalam standar ini melengkapi prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan

liabilitas keuangan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) sebagaimana yang diperbaharui dalam PSAK No. 71,

efektif per 1 Januari 2020, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan untuk mengungkapkan

informasi tentang instrumen keuangan di PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".
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PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

(1) Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- Aset Keuangan pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

- Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Aset keuangan diakui pada posisi keuangan ketika entitas menjadi pihak dalam provisi kontrak instrumen.

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) sebagaimana yang diperbaharui dalam PSAK

No. 71, efektif per 1 Januari 2020 diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

(FVTPL), investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman diberikan dan piutang, atau aset keuangan

tersedia untuk dijual (AFS). Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal

dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali klasifikasi aset pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dalam hal investasi tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL,

nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau

penerbitan aset keuangan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat aset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan

atau ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai

kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset

derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan

sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Aset keuangan FVTPL termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan

pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada

nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan

penghasilan komprehensif lain termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan tanpa

dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi pada saat penjualan atau pelepasan lainnya.

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah

ditetapkan, diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika perusahaan mempunyai

maksud positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo.

Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan

metode suku bunga efektif (EIR).

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

- Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

- Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

- Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau

yang tidak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebelumnya. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai

aset tidak lancar, kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas bulan

dari tanggal laporan posisi keuangan.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajar tanpa dikurangi biaya transaksi yang

mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain, dengan keuntungan atau kerugian yang belum

terealisasi diakui sebagai OCI dalam komponen ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan

pengakuannya.

Pada saat pengukuran awal, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam komponen ekuitas

sampai pengakuan aset keuangan tersebut dihentikan atau sampai ditetapkan ada penurunan nilainya dan

pada saat yang sama, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus

diakui ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat

investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penuruan nilai, maupun proses amortisasi.

Metode ini menggunakan EIR untuk estimasi penerimaan kas di masa datang yang didiskontokan selama

perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau

telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan dalam kelompok ini diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi

dengan menggunakan EIR.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat

pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun

melalui proses amortisasi.
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PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan sukuk

a. diukur pada biaya perolehan

-

- biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;

-

b. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

-

- biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;

-

-

c. diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi;

- selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

(2) Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Berdasarkan PSAK No. 110 (Revisi 2015), Perusahaan menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai

berikut:

investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas

kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran

pokok dan atau hasilnya;

selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu

sukuk dan diakui dalam laba rugi.

selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu

sukuk dan diakui dalam laba rugi;

keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain

setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan

saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif

lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian

yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas

kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan

tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;

Liabilitas keuangan diakui pada posisi keuangan ketika entitas menjadi pihak dalam provisi kontrak instrumen.

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) sebagaimana yang diperbaharui dalam

PSAK No. 71, efektif per 1 Januari 2020 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui

laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan pada biaya perolhan diamortisasi (utang lain-lain dan derivatif yang

ditentukan sebagai instrumen lindung nilai efektif, mana yang sesuai). Perusahaan menetapkan klasifikasi atas

liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- Liabilitas Keuangan pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

- Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

(3) Saling Hapus Instrumen Keuangan

(4) Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Setelah pengakuan awal, selanjutnya liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

dengan menggunakan metode EIR.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode EIR dikurangi dengan penyisihan

penurunan nilai dan pembiayaan atau pengurangan pokok.

Perhitungan tersebut memperhitungkan premium atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya

transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat

liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi

ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar di pasasr aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode

pelaporan tanpa pengurangan untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif,

nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai liabilitas keuangan FVTPL, termasuk liabilitas keuangan untuk

diperdagangkan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi

keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui

dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi

keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus buku

atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat maksud untuk

menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan

dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai

derivatif liabilitas instrumen lindung nilai efektif. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk

diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
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dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penyesuaian Risiko Kredit

(5) Penurunan Nilai Aset Keuangan

- Aset Keuangan Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

- Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual

Perusahaan pada setiap akhir periode pelaporan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset

keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Perusahaan menyajikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan

risiko kredit pihak lawan (counterparty ) antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan

instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan,

risiko kredit perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang

mengerti dan berkeinginan (arm's length transactions ), mengacu pada nilai wajar terkini dari instrumen lain

yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lain sebagaimana

disyaratkan di PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar".

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang diakui

dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar

nilai tercatat yang diturunkan nilainya, berdasarkan tingkat EIR awal dari aset tersebut. Pinjaman yang

diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan

pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada

Perusahaan.

Jika pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau

berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian

penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan.

Jika dimasa mendatang penghapusan tersebut dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, perusahaan

menentukan penurunan nilai berdasarkan bukti obyektif secara individual atas penurunan nilai.

Dalam hal ini instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual,

bukti obyektif terjadinya penurunan nilai, termasuk penurunan yang signifikan atau penurunan jangka

panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

14



PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

c. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(6) Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

1) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau

2)

a.

b.

Liabilitas Keuangan

(7) Reklasifikasi Instrumen Keuangan

-

-

-

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok HTM ke kelompok AFS dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan

atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan

pengakuannya, dan pada keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus

diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi HTM, jika dalam tahun berjalan atau

dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi HTM dalam jumlah yang

lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan

dengan total nilai investasi HTM), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

terjadi setelah Perusahaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan

tersebut sesuai jadwal pembayaran atau pelunasan dipercepat; atau
terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perusahaan, tidak berulang dan tidak dapat

diantisipasi secara wajar oleh Perusahaan.

Perusahaan secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu

aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Aset keuangan (atau mana yang lebih sesuai, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset

keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat :

Perusahaan telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset

keuangan atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang

signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian pass-through ; dan baik

Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau

kadaluarsa. Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi

pinjamna yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial

persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai

penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat

masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana

perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan

tersebut;
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

d. Kas dan Setara Kas dan Deposito yang dibatasi Penggunaannya

e. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;

ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau

iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

i.

ii.

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

iv.

v.

vi.

vii.

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Perusahaan. Setara

kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas

dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jangka

waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak

dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan persyaratan perjanjian pinjaman atau

perjanjian lainnya disajikan sebagai "Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaanya" sebagai aset tidak

lancar.

Kas di bank dan deposito berjangka yang akan digunakan untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo

dalam 1 (satu) tahun, disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi", yang dimaksud

dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut :

Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau

ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah

anggotanya);

Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi

dari entitas ketiga;

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun, deposito

berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan namun dijaminkan dan investasi dalam reksadana diklasifikasikan sebagai

akun "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan.

Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk,

entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan dari suatu entitas pelapor

atau entitas atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam

laporan keuangan, kecuali terkait dengan relasinya dengan pemerintah.

Orang yang diidentifikasi, dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota

manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas di bank dan deposito seperti

disebutkan di atas, dikurangi overdraft , jika ada.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

f. Piutang Co-Guarantee/ Reasuransi

g. Beban dibayar di muka

h. Aset Tetap

Biaya akuisisi, biaya perolehan atas polis yang akan dibebankan Perusahaan ke nasabah ketika membeli polis

untuk mendapatkan fasilitas polis.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap" termasuk PSAK No. 16 (Penyesuaian No.

16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi".

Amandemen PSAK No.16 memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keuangan teknis atau

komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang

berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang reasuransi pada saat diterbitkannya SOA (Statement of

Account ), namun pembayaran belum dilakukan.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan

metode garis lurus.

Beban co-guarantee , beban reasuransi diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan

pendapatan imbalan jasa penjaminan.

Fee Based Income , beban bank-pelaksana dan beban akuisisi agen dibayar di muka, diamortisasi sesuai rata-

rata jangka waktu penjaminan.

Perusahaan memilih model biaya (cost model ) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan

nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang diatribusikan langsung untuk

membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua

diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali

dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk

digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk

dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK.

PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi paragram 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika

entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra reasuransi

dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengkuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan

mitra co-guarantee  dan mitra reasuransi.
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dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

h. Aset Tetap (Lanjutan)

Keterangan Tahun

Inventaris Kantor : 4 - 8

i. Penurunan Nilai Aset

j. Aset Tak Berwujud

Perusahaan menerapkan PSAK No. 19 (Revisi 2010), "Aset Tak Berwujud" dan Amandemen PSAK No. 19,

"Aset Tak Berwujud" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi".

PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015) memberikan klarifikasi pada paragraf 80 terkait model revaluasi, bahwa

ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah

revaluasiannya.

Amandemen PSAK No. 19 memberikan klarifikasi tentang anggapan bahwa pendapatan adalah dasar yang

tidak tepat dalam mengukur pemakaian manfaat ekonomi aset tak berwujud dapat dibantah dalam keadaan

terbatas tertentu.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap,

akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset

tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method ) berdasarkan

taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya

tersebut. Biaya-biaya yang sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu

aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, harga perolehan berikut akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari

kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi untuk

periode (tahun) bersangkutan.

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai, apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang

bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas.

Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian

penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan

nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi

jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat

ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari

penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah

tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset

tersebut dihentikan pengakuannya.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

j. Aset Tak Berwujud (Lanjutan)

Aset tak berwujud dapat diakui hanya apabila :

i. kemungkinan besar akan diperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan

ii. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

k. Imbalan Kerja

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang

bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas.

Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian

penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan

nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi

jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

Aset tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, atau jumlah yang diatribusikan ke aset

tersebut saat pertama kali diakui, apabila dapat diterapkan.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas (finite ) diamortisasi secara sistematis selama umur masa

manfaatnya. Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas (indefinite ) tidak perlu diamortisasi, namun

secara tahunan wajib dilakukan perbandingan antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat dipulihkan.

PSAK revisi ini, memperkenalkan persyaratan untuk sepenuhnya mengakui perubahan dalam liabilitas (aset)

imbalan pasti termasuk pengakuan segera dari biaya imbalan pasti termasuk biaya jasa lalu yang belum

menjadi hak (vested ), dan memerlukan pemilahan dari biaya imbalan pasti keseluruhan menjadi komponen-

komponen dan membutuhkan pengakuan pengukuran kembali OCI (menghilangkan pendekatan "koridor"),

meningkatkan pengungkapan tentang program imbalan pasti, modifikasi akuntansi untuk pesangon, termasuk

membedakan antara imbalan yang diberikan dalam pemberian jasa dan imbalan jasa yang diberikan dalam

pemutusan hubungan kerja, dan mengubah pengakuan dan pengukuran imbalan pesangon.

Amandemen PSAK No. 24 menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga

yang tidak tergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase

tetap dari gaji.

Perusahaan memilih model biaya (cost model ) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tak berwujudnya.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2014), "Imbalan Kerja" dan Amandemen PSAK No. 24,

"Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja".

Perusahaan mengadopsi program imbalan pasti yang tidak didanai dan mencatat imbalan kerja untuk

memenuhi imbalan di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

k. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Pengakuan

Komponen biaya imbalan pasti diakui sebagai berikut:

1. Biaya jasa diatribusikan ke periode sekarang dan masa lalu diakui dalam laporan laba rugi;

2.

3.

- Keuntungan dan kerugian aktuarial

- Imbal balik aset program;

-

Diakui di OCI (tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya).

Pengukuran

Pengukuran liabilitas (aset) imbalan pasti bersih mensyaratkan penerapan metode penilaian aktuaria, atribusi

imbalan untuk periode jasa, dan penggunaan asumsi aktuaria. Nilai wajar aset program dikurangi dari nilai kini

kewajiban imbalan pasti dalam menentukan defisit bersih atau surplus.

Biaya jasa lalu adalah perubahan kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu, yang

timbul sebagai akibat dari perubahan pengaturan program dalam periode kini (yaitu memperkenalkan

perubahan program atau mengubah imbalan kerja yang akan dibayar, atau kurtailmen yang secara signifikan

mengurangi jumlah pekerja yang disertakan).

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa terkait ditentukan dengan menggunakan metode "Projected 

Unit Credit ", yang menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan dari imbalan dan

mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan kewajiban akhir. Hal ini mensyaratkan Perusahaan

untuk mengatribusikan imbalan pada periode kini (untuk menentukan biaya jasa kini) dan periode kini dan

periode lalu (untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti). Imbalan tersebut diatribusikan sepanjang

periode jasa menggunakan formula imbalan yang dimiliki program, kecuali jasa pekerja di tahun-tahun akhir

akan meningkat secara material dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini menggunakan dasar

metode garis lurus.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada awal tanggal ketika perubahan program atau kurtailmen terjadi dan

tanggal ketika Perusahaan mengakui setiap pesangon, atau biaya terkait restrukturisasi dalam PSAK No. 57,

"Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program

imbalan pasti diakui pada saat penyelesaian terjadi.

Sebelum biaya jasa lalu ditentukan, atau keuntungan atau kerugian pada penyelesaian diakui, kewajiban

imbalan pasti atau aset disyaratkan untuk diukur kembali, namun Perusahaan tidak disyaratkan untuk

membedakan antara biaya jasa lalu yang dihasilkan dari kurtailme dan keuntungan dan kerugian pada

penyelesaian di mana transaksi ini terjadi bersama-sama.

Pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti terdiri dari:

Setiap perubahan dalam dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam

bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Beban imbalan kerja untuk pekerja harus diakui pada periode di mana imbalan diperoleh oleh pekerja, daripada

ketika dibayar atau terutang.

Bunga neto pada liabilitas atau aset imbalan pasti ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto pada

awal periode diakui dalam laporan laba rugi;
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

l. Provisi dan Kontinjensi

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Beban fee based income -bank pelaksana, beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase

tertentu dari imbal jasa penjaminan, diamortisasi sesuai rata-rata jangka waktu penjaminan, sedangkan beban

co-guarentee dan beban reasuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai biaya dibayar

dimuka dan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan komisi reasuransi diakui seluruhnya pada saat pembayaran IJP ke reasuransi dilakukan.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan

ISAK No. 30, "Pungutan". ISAK No. 30 ini merupakan interpretasi atas PSAK No. 57 yang memberikan

klarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain dari pajak penghasilan yang berada dalam

ruang lingkup PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan" serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan

kepada Pemerintah.

PSAK ini mensyaratkan pengakuan dan pengukuran liabilitas diestimasi, liabilitas kontinjensi dan aset

kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu dan jumlah yang terkait dengan

informasi tersebut.

Provisi diakui jika perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang

diakibatkan peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus

keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban

tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang

paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi,

maka provisi dibatalkan.

Pendapatan jasa administrasi penjaminan diakui seluruhnya saat Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan

berdasarkan struktur biaya (penjaminan kredit) dan untuk suretyship berdasarkan jasa administrasi yang telah

ditetapkan.

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan, kecuali arus keluar sumber daya

yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus

masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), pendapatan komisi reasuransi dan beban komisi agen yang

besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan, beban fee base income - bank

pelaksana, beban co-guarantee  dan beban reasuransi diakui sejak bulan sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Pendapatan imbal jasa penjaminan yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa

penjaminan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi

secara proporsional sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

l. Provisi dan Kontinjensi (Lanjutan)

n. Beban Klaim

o. Cadangan Klaim

- 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri; atau

-

p. Pajak Penghasilan

- Pajak Penghasilan Kini

- Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Selain itu, perusahaan juga

menerapkan ISAK No. 20, "Pajak Penghasilan: Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang

Saham".

Pendapatan imbal jasa penjaminan disajikan secara bruto sebelum dikurangkan fee base income- bank; beban

komisi agen, beban co guarantee  dan beban reasuransi.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atas pinjaman yang dijaminkan atau terdapat pengajuan klaim yang diterima

oleh Perusahaan, jumlah pendapatan imbal jasa penjaminan yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke

laporan laba rugi tahun berjalan.

Beban klaim dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui namun belum dilakukan

pembayaran, dicatat sebagai utang klaim. Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses telaah lebih

lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi

pada tahun terjadinya perubahan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan

komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang seperti

saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak

tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode

ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang

berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Secara keseluruhan, cadangan klaim yang dibentuk ditentukan berdasarkan alternatif berikut mana yang lebih

besar:

penjumlahan dari 100% (seratus per seratus) dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim

dilaporkan, dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan laba kena pajak periode yang bersangkutan yang dihitung

berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas.

Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi

jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aset.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

p. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

- Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)

- Pajak Penghasilan Final

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari : 2020 2019

Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat 1.650.232.259        1.900.210.669        

PUD Bank Perkreditan Rakyat Pasar Pontianak 408.843.591          76.413.805            

PT Bank Panin, Tbk 45.175.257            11.890.842            

PT Bank Bukopin, Tbk 3.441.794              20.733.998            

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk -                             44.140.071            

Jumlah Bank 2.107.692.901        2.053.389.385        

Deposito

PT Bank Bukopin, Tbk 5.000.000.000        5.000.000.000        

Jumlah Deposito 5.000.000.000        5.000.000.000        

Jumlah Kas dan Setara Kas 7.107.692.901        7.053.389.385        

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari : 2020 2019

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat 30.750.000.000      28.750.000.000      

PUD Bank Perkreditan Rakyat Pasar Pontianak 500.000.000          350.000.000          

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak 150.000.000          -                             

Jumlah 31.400.000.000      29.100.000.000      

Atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui proporsional dengan

jumlah pendapatan akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

Saldo deposito per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.000.000.000 berupa 2 bilyet deposito dengan nomor

2290201309 dan 2290201310, masing-masing sebesar Rp2.500.000.000 yang ditempatkan pada PT Bank

Bukopin, Tbk dengan jangka waktu 3 bulan dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% dan bunga deposito diterima 

dimuka.

Investasi jangka pendek merupakan investasi berupa deposito yang ditempatkan perusahaan pada PT Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sejumlah Rp30.750.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan

diperpanjang secara otomatis dengan tingkat bunga deposito mulai dari 4,25% hingga 6% pada tahun 2020, pada

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pasar Pontianak sejumlah Rp650.000.000 dengan jangka

waktu 6 bulan dan diperpanjang secara otomatis dengan tingkat bunga sebesar 7,75%, serta penermpatan pada

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sejumlah Rp150.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan diperpanjang

secara otomatis dengan tingkat bunga deposito sebesar 7,5%.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima dan/atau jika

perusahaan mengajukan keberatan dan/atau banding pada saat keputusan atas keberatan dan/atau

banding tersebut telah ditetapkan.

23



PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Akun ini terdiri dari : 2020 2019

Piutang bunga deposito 72.846.164            93.286.986            

Piutang obligasi 34.478.125            48.255.208            

Jumlah 107.324.289          141.542.194          

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari : 2020 2019

Reassuransi dan co-guarantee 9.427.290.255        9.880.507.047        

Biaya akuisisi 2.694.178.690        2.906.315.002        

Sewa gedung 31.166.667            124.666.667          

Teknologi dan informasi 17.296.000            28.784.000            

Jumlah 12.169.931.612      12.940.272.716      

8. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang terdiri dari: 2020 2019

Sukuk ritel seri 010 8.353.434.375        2.762.987.500        

Sukuk ritel seri 009 -                             7.762.168.125        

Jumlah 8.353.434.375        10.525.155.625      

Sukuk ritel seri 009 10 Maret 2020 1.164.829.250      1.150.000.000        (14.829.250)           

Sukuk ritel seri 009 10 Maret 2020 4.082.096.000      4.000.000.000        (82.096.000)           

Sukuk ritel seri 009 10 Maret 2020 2.067.284.000      2.000.000.000        (67.284.000)           

Sukuk ritel seri 009 10 Maret 2020 514.976.000         500.000.000          (14.976.000)           

Sukuk ritel seri 010 10 Maret 2021 2.568.423.000      2.632.597.500        64.174.500            

Sukuk ritel seri 010 10 Maret 2021 5.795.895.800      5.720.836.875        (75.058.925)           

16.193.504.050    16.003.434.375      ` (190.069.675)         

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan

Perusahaan Penjaminan Kredit, Beban Dibayar Dimuka diklasifikasikan menjadi Beban Dibayar Dimuka Lancar dan

Beban Dibayar Dimuka Tidak Lancar, sampai dengan saat ini, Perusahaan masih belum mengklasifikasikan

sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran tersebut.

Biaya akuisisi sebesar Rp2.694.178.690,- merupakan biaya perolehan atas polis yang dibebankan secara akrual.

Biaya reassuransi dan co-guarantee merupakan biaya yang dibayarkan kepada perusahaan penjaminan ulang

sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra perusahaan penjaminan ulang dan co-

guarantee  yang dibebankan secara akrual.

Tanggal Jatuh 

Tempo
Nilai Perolehan  Nilai Wajar 

 Keuntungan / 

(Kerugian) Belum 

Direalisasi 
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9. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari :

Saldo Awal Penambahan  Pengurangan  Saldo Akhir 

Harga Perolehan 

Inventaris kantor 382.994.328        4.969.400            -                             387.963.728          

Jumlah 382.994.328        4.969.400            -                             387.963.728          

Akumulasi penyusutan

Inventaris kantor 264.977.584        53.664.019           -                             318.641.603          

Jumlah 264.977.584        53.664.019           -                             318.641.603          

Nilai buku  118.016.744        69.322.125            

Saldo Awal Penambahan  Pengurangan  Saldo Akhir 

Harga Perolehan 

Pemilikan Langsung 

Inventaris kantor 365.114.328        17.880.000           -                             382.994.328          

Jumlah 365.114.328        17.880.000           -                             382.994.328          

Akumulasi penyusutan Saldo Awal Penambahan  Pengurangan  Saldo Akhir 

Pemilikan Langsung 

Inventaris kantor 185.023.146        79.954.438           -                             264.977.584          

Jumlah 185.023.146        79.954.438           -                             264.977.584          

Nilai buku  180.091.182        118.016.744          

Penambahan aset tetap selama 2020 dan 2019, dijelaskan sebagai berikut :

2020 2019

 - Inventaris kantor

Pembelian 4.969.400              17.880.000            

Jumlah 4.969.400              17.880.000            

10. IMBAL JASA PENJAMINAN YANG DITANGGUHKAN - LANCAR

Akun terdiri dari:

2020 2019

Industri keuangan umum-jasa penjaminan Bank garansi 67.128.891            14.988.836            

Industri non bank-surety bond 5.084.736              26.732.665            

Industri keuangan umum-jasa penjaminan usaha mikro 4.442.709              4.442.709              

Industri keuangan umum-jasa penjaminan investasi biasa 520.833                 520.833                 

Industri keuangan umum-jasa penjaminan kuserna pensiun 245.000                 245.000                 

Industri keuangan umum-jasa penjaminan kapuas 58.667                   58.667                   

Industri keuangan umum-jasa penjaminan konstruksi (859.708)                15.646.110            

Jumlah 76.621.128            62.634.820            

2020

2019

Aset dalam pengerjaan sebesar Rp20.000.000 merupakan uang muka atas pekerjaan pembuatan aplikasi 

Jamkrida Mobile.

Imbal jasa penjaminan yang ditangguhkan - lancar merupakan pendapatan imbal jasa penjaminan yang telah

diterima, Sertifikat Penjaminannya telah terbit dan telah disetujui oleh pihak penerima jaminan yang akan diakui

pendapatannya sesuai dengan jangka waktu realisasi kredit tersebut.
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11. IMBAL JASA PENJAMINAN YANG DITANGGUHKAN - TIDAK LANCAR

Akun terdiri dari:

2020 2019

Industri keuangan umum-jasa penjaminan kapuas 10.653.814.497      12.689.472.929      

Kredit pensiun 2.230.475.040        -

Industri keuangan umum-jasa penjaminan multi guna 1.944.507.249        58.836.003            

Industri keuangan umum-jasa penjaminan kuserna 519.726.799          599.323.816          

Industri keuangan umum-jasa penjaminan konstruksi 197.601.025          -

Industri keuangan umum-jasa penjaminan usaha mikro 50.785.303            83.188.272            

Industri keuangan umum-jasa penjaminan kreatif 46.345.131            55.712.337            

Kredit kecil 42.684.180            -

Kredit umum 18.833.333            -

Industri keuangan umum-jasa penjaminan investasi 9.525.563              14.224.146            

Industri keuangan umum-jasa penjaminan modal kerja 5.038.854              9.368.229              

Industri keuangan umum-jasa penjaminan kuserna pensiun - 2.119.498.695        

Industri keuangan umum-jasa penjaminan investasi biasa - 29.598.458            

Industri keuangan umum-jasa penjaminan modal kerja biasa - 10.927.083            

Jumlah 15.719.336.974      15.670.149.968      

12. KEWAJIBAN DALAM PENYELESAIAN

Akun ini terdiri dari:

2020 2019

Penampungan sementara jasa penjamin kredit 139.064.610          159.306.258          

Jumlah            139.064.610            159.306.258 

13. UTANG PREMI REASURANSI

2020 2019

Utang premi reasuransi  -              55.595.317 

Jumlah  -              55.595.317 

14. PERPAJAKAN

2020 2019

Pajak penghasilan pasal 21  -              31.777.600 

Jumlah  -              31.777.600 

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan

Perusahaan Penjaminan Kredit, bahwa Imbal Jasa Penjaminan (IJP) ditangguhkan dicatat secara terpisah yang

dibagi menjadi Imbal Jasa Penjamin (IJP) ditangguhkan kategori lancar dan tidak lancar.

Imbal jasa penjaminan yang ditangguhkan - tidak lancar merupakan pendapatan imbal jasa penjaminan yang telah

diterima, Sertifikat Penjaminannya telah terbit dan telah disetujui oleh pihak penerima jaminan yang akan diakui

pendapatannya sesuai dengan jangka waktu realisasi kredit tersebut.

Penampungan sementara jasa penjamin kredit merupakan kelebihan setor dari masing-masing cabang atas Imbal

Jasa Penjaminan yang diterima, dan akan dikembalikan kepada cabang setelah dilakukan konfirmasi kepada

masing-masing cabang tersebut.
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15. UTANG IJP CO-GUARANTEE / PENJAMINAN ULANG

2020 2019

        1.042.536.018         1.118.507.247 

Jumlah         1.042.536.018         1.118.507.247 

16. IMBALAN PASCA KERJA

2020 2019

Liabilitas imbalan pasca kerja            806.160.446            676.278.646 

Jumlah            806.160.446            676.278.646 

2020 2019

Tingkat diskonto 7,30% 7,70%

Tingkat kenaikan upah 6,00% 6,00%

Tabel mortalita  TMI 3 - 2019  TMI 3 - 2011 

Tingkat cacat

Tingkat pengunduran diri

Metode penilaian

Beban imbalan kerja karyawan yang dibebankan pada laporan laba rugi:

2020 2019

Biaya jasa kini            174.176.865            147.079.942 

Bunga neto atas liabilitas (aset)              52.073.456              49.091.063 

- Bunga neto atas liabilitas (aset)              52.073.456              49.091.063 

- Biaya jasa lalu              67.385.653                               - 

           293.635.974            196.171.005 

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja karyawan dan penghargaan masa

kerja, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2020

dan 2019 adalah sebagai berikut :

 Projected Unit Credit 

 1% dari usia 30 tahun dan menurun 

secara linear sampai dengan 0% pada 

Usia Pensiun Normal 

 10% mortality table 

Tabel di bawah ini merupakan komponen dari liabilitas bersih yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang

diakui dalam laporan laba rugi, dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dalam hubungannya

dengan perhitungan liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan

2019 oleh aktuaris independen (PT Bestama Aktuaria) dalam laporannya dengan Nomor 20051/JK/AP/01/2021

tanggal 20 Januari 2021.

Perusahaan telah memiliki Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga

Keuangan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor B.43-DPLK/09/2020 dan nomor 02/JKB-PKS/IX/2020 yang dibuat

pada tanggal 23 September 2020, yang mana berlaku dengan jangka waktu selama 3 tahun, berlaku efektif

terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut.

utang imbal jasa penjaminan co-

guarantee/penjaminan ulang
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16. IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2020 2019

Nilai kini kewajiban imbalan pasti            676.278.646            676.278.646 

2020 2019

Nilai kini kewajiban Imbalan pasti awal periode            676.278.646            490.725.122 

Beban bunga              52.073.456              49.091.063 

Biaya jasa kini            174.176.865            147.079.942 

Biaya jasa lalu              67.385.653                               - 

(Keuntungan)/kerugian aktuaria - asumsi                6.434.809              35.881.973 

(Keuntungan)/kerugian aktuaria - kewajiban          (170.188.983)            (46.499.454)

Nilai Kini Kewajiban Imbalan pasti akhir periode - Aktual            806.160.446            676.278.646 

+1,00%         790.032.733  -2,00% 

-1,00%         825.224.713  2,36% 

Jumlah imbalan pensiun         729.314.929              7.363.767         1.170.364.718         1.907.043.414 

17. CADANGAN KLAIM

Akun ini terdiri dari:

2020 2019

           462.145.707         1.028.809.507 

Jumlah            462.145.707         1.028.809.507 

Cadangan klaim

 Total  Lebih dari 5 tahun 1 sampai 5 tahun

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti karyawan untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto sebesar 1,00%, dengan

variabel lain yang dianggap tetap terhadap nilai kini liabilitas dan agregat biaya jasa kini dan biaya bunga pada

tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti 

(Rupiah)
 Perubahan 

Berdasarkan perhitungan aktuaris independen (PT Bestama Aktuaria), rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti

pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 19,21 tahun dan 19,07 tahun.

Berdasarkan perhitungan aktuaris independen (PT Bestama Aktuaria) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019,

analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Kurang dari 1 

tahun
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18. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar sukuk ritel perusahaan per 31 Desember 2019:

Sukuk Ritel       8.353.434.375       8.289.781.500  -  - 

19. MODAL SAHAM

Jumlah  Modal 

Saham  Disetor Rp 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 30.000                 30.000.000.000      67,42%

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 3.500                   3.500.000.000        7,87%

Pemerintah Kabupaten Sintang 2.625                   2.625.000.000        5,90%

Pemerintah Kabupaten Bengkayang 1.750                   1.750.000.000        3,93%

Pemerintah Kabupaten Sanggau 1.000                   1.000.000.000        2,25%

Pemerintah Kabupaten Melawi 1.000                   1.000.000.000        2,25%

Pemerintah Kabupaten Ketapang 1.000                   1.000.000.000        2,25%

Pemerintah Kabupaten Sekadau 1.000                   1.000.000.000        2,25%

Pemerintah Kota Pontianak 875                      875.000.000          1,97%

Pemerintah Kota Singkawang 875                      875.000.000          1,97%

Pemerintah Kabupaten Landak 875                      875.000.000          1,97%

Jumlah 44.500                 44.500.000.000      100,00%

Jumlah  Modal 

Saham  Disetor Rp 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 30.000                 30.000.000.000      67,42%

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 3.500                   3.500.000.000        7,87%

Pemerintah Kabupaten Sintang 2.625                   2.625.000.000        5,90%

Pemerintah Kabupaten Bengkayang 1.750                   1.750.000.000        3,93%

Pemerintah Kabupaten Sanggau 1.000                   1.000.000.000        2,25%

Pemerintah Kabupaten Melawi 1.000                   1.000.000.000        2,25%

Pemerintah Kabupaten Ketapang 1.000                   1.000.000.000        2,25%

Pemerintah Kabupaten Sekadau 1.000                   1.000.000.000        2,25%

Pemerintah Kota Pontianak 875                      875.000.000          1,97%

Pemerintah Kota Singkawang 875                      875.000.000          1,97%

Pemerintah Kabupaten Landak 875                      875.000.000          1,97%

Jumlah 44.500                 44.500.000.000      100,00%

Modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Notaris Basuki Raharjo, S.H No. 08 tanggal 22 Januari 2020,

pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

 Presentase 

Kepemilikan  % 
Nama Pemegang Saham

Modal disetor dan ditempatkan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham
 Presentase 

Kepemilikan  % 

Berdasarkan Akta Notaris Rahmaniar Nurul Hidayat, SH., M.Kn, No. 06 tanggal 19 Oktober 2015, modal dasar

Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000(seratus milyar rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham

dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

 Input signifikan 

yang tidak dapat 

diobservasi / 

(Level 3) 

 Input Signifikan 

yang dapat 

diobservasi /  

(Level 2) 

Harga kuotasian 

dalam pasar 

aktif/(Level 1)

Nilai Tercatat
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20. PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN

Akun ini terdiri dari:  2020  2019 

Imbal jasa penjaminan Kredit Kapuas         2.011.181.257 2.197.680.121        

Imbal jasa penjaminan Kredit Konstruksi 644.289.475          90.872.943            

Imbal jasa penjaminan Kredit Mikro Kuserna Pensiun 447.828.402          526.352.095          

Imbal jasa penjaminan Kredit Multiguna 182.371.616          -

Imbal jasa penjaminan non bank - surety bond 84.317.791            22.434.351            

Imbal jasa penjaminan Kredit Kuserna 81.444.715            102.952.171          

Imbal jasa penjaminan Kredit Usaha Mikro 61.712.756            112.826.333          

Imbal jasa penjaminan Kredit Kecil 22.697.978            -

Imbal jasa penjaminan Bank Garansi 21.466.486            8.962.907              

Imbal jasa penjaminan Kredit Kreatif 9.367.206              8.048.118              

Imbal jasa penjaminan Kredit Modal Kerja Biasa 7.302.083              47.840.278            

Imbal jasa penjaminan Kredit Modal Kerja 6.757.056              3.207.889              

Imbal jasa penjaminan Kredit Umum 6.666.667              -

Imbal jasa penjaminan Kredit Investasi 4.836.583              3.080.646              

Imbal jasa penjaminan Kredit Mikro - Investasi Biasa - 17.062.306            

Imbal jasa penjaminan Kredit Mikro - KUMK SUP 005 - 6.197.917              

Imbal jasa penjaminan Kredit Mikro - Peduli - 52.083                   

Jumlah 3.592.240.071        3.147.570.158        

21. BEBAN IMBAL JASA PENJAMINAN ULANG

Akun ini terdiri dari:  2020  2019 

Imbal jasa penjaminan ulang - kredit umum         1.664.717.178            883.209.878 

Jumlah         1.664.717.178            883.209.878 

22. PENDAPATAN PENJAMINAN LAINNYA

Akun ini terdiri dari:  2020  2019 

Pendapatan klaim penjaminan ulang kredit Kapuas            650.668.771            924.792.714 

Pendapatan subrogasi            445.963.369              98.558.565 

Pendapatan klaim penjaminan ulang kredit Kuserna            377.058.742            454.460.765 

Pendapatan klaim penjaminan ulang multiguna            100.903.260                3.488.277 

Pendapatan klaim penjaminan ulang kredit usaha mikro              89.599.983 -

Jumlah         1.664.194.125         1.481.300.321 

23. PENDAPATAN KOMISI PENJAMINAN

Akun ini terdiri dari:  2020  2019 

Komisi reasuransi            342.213.179              73.034.097 

Jumlah            342.213.179              73.034.097 
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24. BEBAN KLAIM

Akun ini terdiri dari:  2020  2019 

Beban Klaim Bruto

Kredit umum - klaim kredit kapuas         1.926.760.002         2.121.104.444 

Kredit umum - klaim kredit kuserna pensiun            522.338.469         1.228.141.024 

Kredit umum - klaim kredit usaha mikro            162.984.350            540.719.022 

Kredit umum - klaim kredit kecil            150.000.000 -

Kredit umum - klaim kredit multiguna              12.042.770 -

Kredit umum - klaim kredit kuserna -            143.111.111 

Kredit umum - klaim kredit modal kerja -            120.000.000 

Kredit umum - klaim kredit investasi biasa -            102.246.990 

Jumlah         2.774.125.591         4.255.322.591 

(Penurunan)/Kenaikan Cadangan Klaim

Beban kenaikan cadangan klaim            815.542.200            598.977.000 

Beban penurunan cadangan klaim        (1.382.206.000)          (847.996.000)

Jumlah          (566.663.800)          (249.019.000)

25. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan Bunga  2020  2019 

Pendapatan bunga deposito         1.770.433.846         1.793.923.690 

Pendapatan bunga obligasi            477.116.659            584.971.542 

Pendapatan operasional lainnya                7.826.281            511.820.230 

Jumlah         2.255.376.786         2.890.715.462 

26. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Beban Operasional Lainnya  2020  2019 

- Beban gaji dan pegawai

Beban kepegawaian         1.529.076.600         1.567.845.700 

Beban reward marketing            138.384.524              57.455.199 

Beban promosi              66.572.612              18.807.500 

Beban cuti              28.302.000              27.812.000 

Beban perjalanan dinas              23.209.950              43.410.294 

Beban premi BPJS Ketenagakerjaan              21.705.160              16.674.356 

Beban premi BPJS Kesehatan              12.220.230              13.496.184 

Beban pendidikan dan latihan                8.671.000                4.700.000 

Beban seleksi karyawan                   660.000              82.012.476 

Jumlah         1.828.802.076         1.832.213.709 

- Beban umum dan administrasi lainnya

Beban fee akuisisi            826.752.942            448.084.941 

Beban imbalan kerja            553.997.178            686.896.127 

Beban asuransi            153.620.000            135.000.000 

Beban komuenergi              78.394.840              75.322.306 

Beban sewa              93.500.000              93.500.000 

Beban konsumsi              55.904.000              35.165.000 

Beban pemeriksaan              45.100.000              37.400.000 

jumlah dilanjutkan        1.807.268.960        1.511.368.374 
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26. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (LANJUTAN)

- Beban umum dan administrasi lainnya (Lanjutan)

 2020  2019 

jumlah dilanjutkan        1.807.268.960        1.511.368.374 

Beban Rapat Umum Pemegang Saham              38.589.200              26.289.000 

Beban rumah tangga kantor              29.417.290              17.043.199 

Beban kantor              24.488.369              28.416.550 

Beban lain-lain              13.423.196              18.027.747 

Beban fee agen              11.506.864                6.893.188 

Beban fee lainnya              10.553.300                            -   

Beban rapat kerja              10.310.000                            -   

Beban perlengkapan kantor                7.282.600                6.046.000 

Beban pemeliharaan                7.000.000                5.309.000 

Jumlah         1.959.839.779         1.619.393.058 

- Beban penyusutan

Beban penyusutan              53.664.019              79.954.438 

Jumlah              53.664.019              79.954.438 

27. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Pendapatan (beban) non operasional per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

 2020  2019 

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan jasa giro              16.004.868              35.266.209 

Pendapatan bunga jasa lainnya                5.062.779                2.094.785 

Pendapatan operasional lain-lain                            -                26.500.667 

Beban Lain-lain

Denda pajak                            -                (4.450.036)

Beban amortisasi agio/disagio          (108.323.633)          (236.399.967)

Administrasi bank            (13.983.561)            (10.615.947)

Beban pajak fee base income            (33.247.415)            (16.465.199)

Beban lain-lain            (52.989.995)            (73.813.406)

Jumlah          (187.476.957)          (277.882.894)

28. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Akun ini terdiri dari:  2020  2019 

Pendapatan komprehensif lainnya            163.754.174              10.617.481 

Jumlah            163.754.174              10.617.481 
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29. MANAJEMEN RISIKO

- Analisa Manajemen Risiko

Sejauh ini perusahaan telah mengidentifikasi empat kategori risiko yang harus dihadapi:

1. Risiko Teknis yang menyangkut Bidang Penjaminan dan Klaim

2. Risiko Kredit

3. Risiko Likuiditas

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan

secara konsisten memberi perhatian penuh dan melaksanakan analisa risiko yang mempunyai dampak

terhadap kelangsungan operasional perusahaan dengan melakukan pengamatan, identifikasi, pengelolaan dan

pengendalian risiko.

Dalam bidang penjaminan, terdapat potensi timbulnya kerugian yang berkaitan dengan proses akseptasi

risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut, Perusahaan selalu konsisten menerapkan kebijakan akseptasi

yang wajar dan berhati-hati, melakukan survey risiko sebelum akseptasi, meningkatkan kualitas para

underwriternya dan memiliki prosedur baku yang tertuang dalam manual akseptasi yang diperbaharui

secara berkala.

Perusahaan mengelola risiko dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-

masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank.

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka pendek

tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Risiko dalam hal klaim mungkin terjadi apabila beberapa klaim besar yang terjadi pada saat yang hampir

bersamaan. Nilainya bisa sangat besar. Untuk mengantisipasi hal ini, selain program reasuransi yang baik,

Perusahaan juga melakukan sebagian besar investasinya dalam bentuk yang likuid sehingga liabilitas

Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat terpenuhi

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien

atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan

dan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas di bank, deposito berjangka dan piutang.

Jumlah eksposur maksimum risiko kredit sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam

memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi

proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Perusahaan melakukan evaluasi atas semua potensi kerugian yang ada dan meminimalkan dengan proteksi

reasuransi yang tepat dengan limit yang memadai dari perusahaan-perusahaan reasuransi yang berkualitas

untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi tersebut.
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29. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

4. Risiko Keuangan yang Menyangkut Pengelolaan Dana

5. Risiko Hukum menyangkut Kemungkinan Adanya Tuntutan Secara Hukum

6. Risiko Teknologi dan Informasi yang Menyangkut Potensi Kerugian dari Sistem Informasi

30. KOMITMEN DAN PERJANJIAN MATERIAL

a. Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

b. Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Pada tanggal 10 Juni 2016, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan PT

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 0002/DIR-PJ/KSK-BK/VI/2016 dan Nomor

DIR/PKS-UMM/32/2016 tentang Penjaminan Kredit Konsumtif dan Kredit Kreatif, dengan tanggal perjanjian

efektif dari tanggal 10 Juni 2019, dan perjanjian tersebut berakhir pada 9 Juni 2022.

Sebagai perusahaan penjaminan, perusahaan tidak terlepas dari kemungkinan adanya tuntutan-tuntutan

secara hukum. Hal ini bisa terjadi akibat ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung permasalahan

atau adanya kelemahan dalam kontrak.

Upaya perusahaan dalam mengantisipasi risiko ini adalah dengan memiliki tenaga yang handal di bidang

hukum, menyempurnakan kontrak-kontrak yang ada, melengkapi semua persyaratan sesuai peraturan yang

ada dan bekerja sama dengan konsultan hukum untuk membenahi perangkat administrasi hukum di

perusahaan.

Risiko pengelolaan dana dilakukan dengan dua pendekatan, yang pertama adalah manajemen cash flow

dengan mempersingkat waktu penagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sehingga dana dapat lebih cepat

diinvestasikan. Kedua, untuk mengantisipasi perubahan ekonomi global dan lokal, perubahan situasi politik,

perubahan peraturan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi keamanan investasi.

Perusahaan menerapkan penempatan inevstasi dengan portfolio yang berimbang dalam berbagai instrumen

seperti deposito berjangka, obligasi dan menghindari investasi yang berisiko tinggi.

Sangat cepatnya perkembangan teknologi informasi membuat suatu peristiwa internal maupun eksternal

berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Kejadian seperti serangan virus, pembajakan

informasi, bencana alam, gangguan jaringan atau sistem dapat menimbulkan kerugian melalui biaya

restorasi data yang cukup besar dan menurunnya kualitas pelayanan.

Pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 03/DIR/JKB-PKS/X/2020 dan Nomor

DIR/PKS-UMM/31/2020 tentang Penjaminan Bank Garansi, dengan tanggal perjanjian efektif dari tanggal 2

Oktober 2020, dan perjanjian tersebut berakhir pada 1 Oktober 2023.

Untuk mengendalikan risiko ini, Perusahaan secara berkesinambungan meningkatkan sistem keamanan

untuk proteksi, melakukan back up support yang lebih teratur, menyiapkan Contingency Plan untuk

mengatasi keadaan darurat, mengkaji dan mengimplementasikan kebijakan keamanan sistem informasi

dengan konsekuen.
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30. KOMITMEN DAN PERJANJIAN MATERIAL (LANJUTAN)

c. Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

d. Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

e. Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

f. Perjanjian Imbal Jasa Penjaminan dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia

31. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

a.

b.

Pada tanggal 6 September 2019, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama

dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia dengan Nomor 49A/SPK/NR/IX/2019 dan 09/DIR/PKS/IX/2019

tentang Penempatan Pertanggungan Ulang (Reasuransi) untuk Produk Penjaminan PT Jamkrida Kalbar,

dengan tanggal perjanjian efektif dari tanggal 1 September 2020, dan perjanjian tersebut berakhir pada tanggal

31 Agustus 2021.

Pada tanggal 7 Oktober 2016, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 003/DIR-PJ/KKS-BK/X/2016 dan Nomor

DIR/PKS-UMM/61/2016 tentang Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa, dengan tanggal

perjanjian efektif dari tanggal 7 Oktober 2019, dan perjanjian tersebut berakhir pada 6 Oktober 2022.

Pada tanggal 14 Agustus 2017, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dengan Nomor 0001/JKB/PKS-AA/VIII/2017 dan Nomor 013/PKS-AL

AMIN/DIR/VIII/2017 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Pembiayaan, dengan tanggal perjanjian efektif dari

tanggal 15 Agustus 2020 dan perjanjian tersebut berakhir pada 14 Agustus 2023.

Pada tanggal 26 Maret 2019, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat melakukan kerjasama dengan

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 05/DIR-PJ/KMK-BK/VII/2019 dan Nomor

DIR/PKS-UMM/71/2019 tentang Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil, dengan tanggal perjanjian efektif dari

tanggal 26 Maret 2019, dan perjanjian tersebut berakhir pada 25 Maret 2022.

Sejak merebaknya Corona Virus Disease 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan

pandemi, dan pencegahan, serta penanggulangan COVID-19 telah masuk ke Indonesia pada Maret 2020.

Situasi ini mengganggu aktivitas global, termasuk juga di Indonesia, bisnis dan aktivitas ekonomi. Manajemen

akan terus memperhatikan situasi ini, menilai dan bertindak secara aktif terhadap dampaknya terhadap posisi

keuangan dan hasil operasional Perusahaan. Penilaian tersebut masih dalam proses dan sampai dengan

tanggal laporan keuangan ini, manajemen belum mengidentifikasi adanya dampak material terhadap posisi

keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERPPU NO. 1) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi

ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Sesuai dengan

Pasal 5 PERPPU No. 1 ini, perusahaan akan memperoleh penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi

22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang akan berlaku mulai tahun pajak

2022 dan seterusnya.
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