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AGENDA
Pembahasan atas :
1. Kinerja Keuangan s/d Juni 2018.
2. Kinerja Pemasaran s/d Juni 2018.
3. Kendala–kendala
yang
dihadapi,
termasuk
kondisi
ketidakpastian
dan
upaya
untuk
meningkatkan kinerja Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim
Pada Tanggal 30 Juni 2018 (Tidak Diaudit)
(dalam jutaan rupiah)

30-Jun
2018
AS E T
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Piutang usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Piutang lain - lain
Persediaan
Pajak dibayar di muka
Beban dibayar di muka dan uang muka
Total Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Dana yang dibatasi penggunaannya
Aset keuangan derivatif
Investasi pada saham
Tanah untuk pengembangan
Uang muka pembelian tanah
Aset tetap - bersih
Goodwill
Aset pajak tangguhan - bersih
Aset tidak lancar lainnya
Total Aset Tidak Lancar
T O T AL AS E T

31-Dec
2017

Fluktuasi Th Berjalan
Rp
%

559,697
425

1,075,119
425

(515,422)
-

-47.94%
0.00%

736,166
793,347
9,593
1,324,372
37,379
16,650
3,477,629

746,887
9,737
1,287,399
18,800
19,917
3,158,284

(10,721)
793,347
(144)
36,973
18,579
(3,267)
319,345

-1.44%
-1.48%
2.87%
98.82%
-16.40%
10.11%

331,617
645,588
1,427,854
5,170,996
1,507,901
1,384,121
1,141,037
357
23,180
11,632,651
15,110,280

345,245
391,356
1,272,475
5,644,649
1,300,657
1,322,677
1,141,037
280
23,009
11,441,385
14,599,669

(13,628)
254,232
155,379
(473,653)
207,244
61,444
77
171
191,266
510,611

-3.95%
64.96%
12.21%
-8.39%
15.93%
4.65%
0.00%
27.50%
0.74%
1.67%
3.50%

30-Jun
2018
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Utang lain-lain pihak ketiga
Uang muka pelanggan
Beban masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas jangka panjang yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Utang sewa pembiayaan
Uang jaminan keanggotaan
Utang obligasi
Utang bank
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas imbalan kerja karyawan
Liabilitas pajak tangguhan - bersih
Pendapatan ditangguhkan
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang sewa pembiayaan
Utang obligasi
Utang bank
Total Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas
EKUITAS
Modal saham
Saham tresuri
Tambahan modal disetor
Selisih kurs karena penjabaran laporan
Selisih transaksi dengan non-pengendali
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Kepentingan non-pengendali
Total Ekuitas
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

31-Dec
2017

Fluktuasi Th Berjalan
Rp
%

50,000

50,000

-

0.00%

120,677
109,738
58,824
373,286
973,602
109,846

111,804
109,738
53,958
557,899
771,786
62,170

8,873
4,866
(184,613)
201,816
47,676

7.94%
0.00%
9.02%
-33.09%
26.15%
76.69%

4,897
13,858
599,944
8,897
2,423,569

5,974
13,858
598,298
38,880
2,374,365

(1,077)
1,646
(29,983)
49,204

-18.02%
0.00%
0.28%
-77.12%
2.07%

64,352
65,609
1,028,980

57,470
61,678
861,748

6,882
3,931
167,232

11.97%
6.37%
19.41%

1,766
4,359,569
70,807
5,591,083
8,014,652

3,047
4,109,733
54,171
5,147,847
7,522,211

(1,281)
249,836
16,636
443,236
492,441

-42.04%
6.08%
30.71%
8.61%
6.55%

2,330,845
(23,911)
28,758
(12,116)
(174)

2,330,845
(18,891)
28,758
(3,346)
(174)

(5,020)
(8,770)
-

0.00%
26.57%
0.00%
262.10%
0.00%

4,500
4,767,725
1
7,095,628
15,110,280

4,500
4,735,765
1
7,077,458
14,599,669

31,960
18,170
510,611

0.00%
0.67%
0.00%
0.26%
3.50%

Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
30 Juni 2018 (Tidak Diaudit)
(dalam jutaan Rupiah)

PENDAPATAN
Penjualan Bersih
Pendapatan dari hotel dan sewa
Lapangan Golf dan restoran club house
TOTAL PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
Beban pokok penjualan
Beban langsung hotel dan sewa
Beban langsung golf dan club house
TOTAL BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA KOTOR
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Pendapatan operasi lainnya
Beban operasi lainya
Beban pajak final
LABA USAHA
Bagian rugi usaha dari investasi pada
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN
Total rugi komprehensif Lain
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
L PADA PERIODE BERJALAN

30-Jun
2018

30-Jun
2017

Fluktuasi Th Berjalan
Rp
%

1,342,274
28,123
25,560
1,395,957

1,381,268
28,319
23,996
1,433,583

(38,994)
(196)
1,564
(37,626)

-2.82%
-0.69%
6.52%
-2.62%

688,107
22,444
19,685
730,236
665,721
(36,382)
(202,550)
287,465
(283,950)
(35,684)
394,620
(5,089)
14,545
(200,711)
203,365

599,626
22,416
19,669
641,711
791,872
(53,814)
(227,487)
127,808
(199,101)
(50,508)
388,770
(484)
24,526
(249,030)
163,782

88,481
28
16
88,525
(126,151)
17,432
24,937
159,657
(84,849)
14,824
5,850
(4,605)
(9,981)
48,319
39,583

14.76%
0.12%
0.08%
13.80%
-15.93%
-32.39%
-10.96%
124.92%
42.62%
-29.35%
1.50%
951.75%
-40.70%
-19.40%
24.17%

(21,707)
(170)
(21,877)
181,488
(8,770)
0
172,718

(25,188)
(182)
(25,370)
138,412
(12,774)

3,481
12
3,493
43,076
4,004

-13.82%
-6.59%
-20.41%
31.12%
-31.35%

125,638

47,081

37.47%

Beban Usaha
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada
30 Juni 2018 (Tidak Diaudit)
(dalam jutaan Rupiah)

30-Jun
2018
BEBAN PENJUALAN
Iklan dan promosi
Gaji dan kesejahteraan karyawan
Beban komisi
Lain-lain
Total Beban Penjualan

30-Jun
2017

Fluktuasi Th Berjalan
Rp
%

13,837
11,329
10,746
470
36,382

21,234
9,813
20,087
2,680
53,814

(7,397)
1,516
(9,341)
(2,210)
(17,432)

-34.83%
15.45%
-46.50%
-82.46%
-32.39%

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan
Beban keamanan
Pemeliharaan dan perbaikan
Sumbangan, jamuan dan representasi
Beban penyusutan
Beban konsultan
Pajak dan perijinan
Listrik, air, pos dan telekomunikasi
Beban pengiriman
Lain-lain
Total Beban Administrasi dan Umum

79,979
22,292
16,432
16,077
13,914
13,385
10,328
3,786
2,722
23,635
202,550

85,390
13,883
11,107
9,617
9,719
16,364
60,359
3,611
2,312
15,126
227,487

(5,411)
8,409
5,325
6,460
4,195
(2,979)
(50,031)
175
410
8,509
(24,937)

-6.34%
60.57%
47.95%
67.18%
43.16%
-18.20%
-82.89%
4.86%
17.75%
56.25%
-10.96%

TOTAL BEBAN USAHA

238,932

281,301

(42,369)

-15.06%

PEMBAHASAN KINERJA KEUANGAN s/d JUNI 2018
Pendapatan
Pada posisi per 30 Juni 2018, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 1,40
triliun yaitu mengalami penurunan sebesar Rp 37,63 miliar atau 2,62% bila
dibandingkan dengan posisi per 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 1,43 triliun.
Penurunan ini dikarenakan menurunnya volume penjualan atas rumah tinggal dan
ruko, akan tetapi diimbangi oleh penjualan atas lahan Perseroan yang meningkat jika
dibandingkan dengan penjualan pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Laba Kotor
Pada posisi per 30 Juni 2018, Perseroan membukukan laba kotor sebesar
Rp 665,72 miliar, jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp 126,15 miliar atau
15,93% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 791,87 miliar, penurunan atas laba
kotor ini seiring dengan penurunan pendapatan dan peningkatan beban pokok atas
volume lahan Perseroan yang terjual di area Bekasi.
Laba Usaha
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Pada posisi per 30 Juni 2018, Perseroan membukukan laba usaha sebesar
Rp 394,62 miliar, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 5,85 miliar atau
1,5% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang sebesar
Rp 388,77 miliar, peningkatan atas laba usaha ini seiring dengan penurunan beban
usaha Perseroan.
Beban Keuangan
Pada posisi per 30 Juni 2018, Perseroan membukukan beban keuangan sebesar
Rp 200,71 miliar mengalami penurunan sebesar Rp 48,32 miliar atau 19,4% bila
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang sebesar Rp 249,03 miliar
penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan suku bunga atas penerbitan
guaranteed senior notes dari 9,75% menjadi 6,95%.
Laba Bersih
Pada posisi per 30 Juni 2018, Perseroan membukukan laba bersih sebesar
Rp 181,49 miliar, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 43,08 miliar atau
31,12% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang sebesar
Rp 138,41 miliar, peningkatan atas laba bersih ini sebagian besar disebabkan karena
penurunan beban usaha serta beban keuangan Perseroan seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya.

PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS
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PERTUMBUHAN ASET
Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki Aset sebesar Rp 15,11 triliun, yaitu
mengalami kenaikan sebesar Rp 510,61 miliar atau 3,5% bila dibandingkan dengan
posisi per 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 14,60 triliun.
Pos – pos yang mengalami kenaikan signifikan adalah:
Piutang Usaha
Pada posisi per 30 Juni 2018 tercatat sebesar Rp 1,53 triliun yaitu mengalami
kenaikan sebesar Rp 782,63 miliar atau 104,79% bila dibandingkan dengan posisi
per 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 746,89 miliar. Kenaikan yang cukup
signifikan ini dikarenakan adanya penjualan lahan Perseroan kepada PT Waskita
Modern Realti yang mana penjualan tersebut menggunakan cara pembayaran
bertahap dengan termin yang telah disepakati kedua belah pihak.
Pajak Dibayar Di Muka
Pada posisi per 30 Juni 2018 tercatat sebesar Rp 37,38 miliar yaitu mengalami
kenaikan sebesar Rp 18,58 miliar atau 98,82% bila dibandingkan dengan posisi per
31 Desember 2017 yang sebesar Rp 18,80 miliar, kenaikan yang cukup signifikan ini
dikarenakan pembayaran pajak penghasilan final terkait dengan penerimaan uang
muka dari konsumen sehubungan dengan kegiatan Perseroan dalam melakukan
penjualan.
Aset Derivative
Pada posisi per 30 Juni 2018 tercatat sebesar Rp 645,59 miliar yaitu mengalami
kenaikan Rp 254,23 miliar atau 64,96% bila dibandingkan dengan posisi per
31 Desember 2017 yang sebesar Rp 391,36 miliar, kenaikan ini diakibatkan adanya
mark-to-market lindung nilai atas transaksi mata uang asing.

Sedangkan pos – pos yang mengalami penurunan signifikan adalah:
Kas dan Bank
Pada posisi per 30 Juni 2018 tercatat sebesar Rp 559,70 miliar yaitu mengalami
penurunan Rp 515,42 miliar atau 47,94% bila dibandingkan dengan posisi
per 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 1,07 triliun, penurunan ini sebagian besar
diakibatkan adanya pembayaran investasi saham pada PT Waskita Modern Realti
serta akuisisi tanah di Serang dan Bekasi.

PERUBAHAN LIABILITAS
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Dari sisi liabilitas pada posisi per tanggal 30 Juni 2018 tercatat sebesar
Rp 8,01 triliun, mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 492,44 miliar atau 6,55% bila
dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 7.52
triliun.
Namun demikian apabila dilihat pos demi pos yang mengalami kenaikan dan atau
penurunan signifikan adalah:
Utang Pajak
Pada posisi per tanggal 30 Juni 2018 pos ini terdapat saldo utang sebesar
Rp 109,85 miliar yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp 47,68 miliar atau 76,69% bila
dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar
Rp 62,17 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pajak
pertambahan nilai keluaran serta pajak final terkait penjualan lahan kepada PT
Waskita Modern Realti.
Utang Bank Jangka Panjang
Pada posisi per tanggal 30 Juni 2018 pos ini terdapat saldo utang sebesar
Rp 70,81 miliar yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp 16,64 miliar atau 30,71% bila
dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 54,17
miliar. Kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan pencairan utang kepada
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan pembangunan Hotel Swiss
Bel-Inn Modern Cikande.
Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Pos ini pada posisi per tanggal 30 Juni 2018 tercatat sebesar Rp 973,60 miliar yaitu
mengalami kenaikan sebesar Rp 201,82 miliar atau 26,15% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 771,79 miliar.
Peningkatan pos ini dikarenakan meningkatnya biaya infrastruktur pengembangan
proyek atas pembukaan cluster baru seiring dengan meningkatnya kinerja
Perseroan.
Utang Bank Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun
Pos ini mengalami penurunan yang signifikan, pada posisi per 30 Juni 2018 tercatat
sebesar Rp 8,90 miliar yaitu mengalami penurunan sebesar Rp 29,98 miliar atau
77,12 % bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 38,88 miliar,
penurunan ini sebagian besar dikarenakan adanya pembayaran atas utang kepada
PT Bank QNB Indonesia Tbk serta PT Bank Bukopin Tbk.

Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang
Pos ini pada posisi per tanggal 30 Juni 2018 tercatat sebesar Rp 1,77 miliar yaitu
mengalami penurunan sebesar Rp 1,28 miliar atau 42,04% bila dibandingkan dengan
posisi per tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 3,05 miliar. Penurunan ini
dikarenakan adanya realisasi pembayaran atas utang sewa pembiayaan.

Uang Muka Pelanggan
Pos ini juga mengalami penurunan yang signifikan, pada posisi per 30 Juni 2018
tercatat sebesar Rp 373,29 miliar yaitu mengalami penurunan sebesar Rp 184,61
miliar atau 33,09% bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2017
yang sebesar Rp 557,90 miliar. Penurunan ini seiring dengan adanya pengakuan
penjualan atas peluncuran Cluster perumahan di Jakarta Garden City.

PEMBAHASAN ATAS KINERJA PEMASARAN s/d JUNI 2018
A. PRODUK YANG DIHASILKAN DAN DIJUAL PERSEROAN
Perseroan tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan
penyediaan lahan industri dengan melakukan penjualan produk hunian di Jakarta
Garden City, Jakarta Timur dan penjualan lahan industrial di proyek Kawasan Industri
Modern Cikande yang terletak di Serang Propinsi Banten.
Adapun pencapaian hingga semester I 2018, PT Modernland Realty Tbk
mencatatkan penjualan marketing sales sebesar Rp. 2,50 triliun. Pada semester I,
Perseroan berhasil menjual lahan senilai Rp. 1,15 triliun kepada PT Waskita Modern
Realti, perusahaan patungan 40:60 antara PT Bagasasi Inti Pratama (anak
perusahaan PT Modernland Realty Tbk) dengan PT Waskita Karya Realty. Proyek
kerjasama ini akan mengembangkan sebuah kota mandiri dengan mengusung
konsep Toll-Road City (TRC) yang kelak akan terintegrasi dengan Tol Tanjung Priok
– Cibitung, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas transportasi dan sarana
pendukung lainnya.
Pada semester I, Perseroan melalui anak perusahaannya PT Mitra Sindo Sukses
berhasil meluncurkan apartemen pertamanya di Jakarta Garden City. Berada di area
premium Jakarta Garden City, apartemen ini memiliki banyak keunggulan seperti
ukuran yang lebih luas dibandingkan dengan tipe apartemen yang dipasarkan
pengembang lain saat ini. Sampai dengan saat ini semua unit apartemen tersebut
telah terjual habis.
Pada semester I, Perseroan melalui anak perusahaannya PT Modern Asia Hotel,
juga telah melakukan Ceremonial Opening Hotel Swiss Bel-Inn Modern Cikande, dan
Grand Opening Hotel tersebut dilaksanakan pada akhir September 2018.

B. PROSPEK USAHA
RESIDENSIAL
Pertambahan penduduk di wilayah Jabodetabek mencapai 600 ribu orang per tahun
dimana penduduk kawasan ini per tahun 2017 telah mencapai 28 juta jiwa.
Kemampuan swasta memasok kebutuhan perumahan hanya sekitar 40 persen.
Sedangkan pemerintah hanya mampu memasok 20 persen. Dengan demikian 40
persen kebutuhan perumahan tidak dapat dipenuhi, dimana kekurangan rumah di
kawasan Jabodetabek telah mencapai hingga 1,4 juta unit.
Sementara itu penjualan properti sepanjang semester I tahun 2018 tercatat
mengalami pertumbuhan meskipun banyak pihak menyebutkan bahwa sektor properti
masih mengalami stagnansi. Permintaan properti untuk kelas menengah kebawah
pada semester I masih mendominasi sektor properti, dimana segmen ini diisi oleh
end user/ real buyer.
Pada semester I tahun 2018, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan
relaksasi Loan to Value (LTV) yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan kredit
KPR perbankan menjadi 13% - 14% secara tahunan. Angka proyeksi pertumbuhan
KPR di tahun ini diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun
2017 sebesar 10,53% yoy. Kebijakan tersebut juga dinilai mampu mendorong daya
konsumsi rumah tangga karena harga beli properti menjadi lebih terjangkau.
Beberapa bank besar diperkirakan tetap konsisten menyalurkan kredit properti
terutama kepada konsumen lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang suku
bunganya cukup rendah, berkisar 9 sampai11 persen per tahun. Disamping itu kredit
sektor perbankan lewat kredit konstruksi dan kredit real estate siap untuk mendanai
proyek-proyek yang dibangun oleh para pengembang yang dinilai memiliki prospektif
yang tinggi.

INDUSTRIAL
Kinerja sub sektor kawasan industri belum menunjukkan perkembangan yang
signifikan, penyerapannya tidak setinggi tahun 2017. Kalangan industri lebih melihat
situasi makro sehingga mereka menunda pembelian lahan. Keputusan perusahaan
untuk memutuskan pembelian atau melakukan ekspansi tidak akan dilakukan jelang
Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.
Namun disisi lain, tuntutan masyarakat atas ketersediaan produk dan layanan halal
juga dicermati oleh pelaku bisnis kawasan industri. Pemerintah memiliki visi untuk
menjadikan Indonesia sebagai basis produksi halal dunia. Apalagi Indonesia telah
menjadi pasar halal terbesar di dunia dimana Indonesia merupakan pasar komestik
halal terbesar kedua di dunia, serta pasar farmasi halal terbesar nomor empat di
dunia. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, Perseroan telah menyiapkan lahan
hingga 500 hektare (ha) untuk pengadaan klaster industri halal yang terintegrasi di
Kawasan Industri Modern Cikande. Klaster industri halal di Cikande merupakan
pionir kawasan industri halal di Indonesia.

KENDALA–KENDALA YANG DIHADAPI, TERMASUK KONDISI KETIDAKPASTIAN
DAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PERSEROAN.
U

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap industri tidak terlepas dari berbagai resiko.
Berikut adalah resiko-resiko yang telah disusun Perseroan berdasarkan bobot resiko dan
dimulai dari resiko utama Perseroan:
1. Resiko Perubahan Tingkat Bunga Pinjaman
Kinerja Perseroan dapat dipengaruhi oleh kenaikan tingkat bunga pinjaman
perbankan terutama pada sektor konsumen. Kebijakan moneter uang ketat
merupakan salah satu kebijakan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang
dapat berdampak pada menurunnya daya beli konsumen melalui tingkat suku
bunga yang tinggi. Kenaikan tingkat bunga sektor konsumen tersebut pada
akhirnya dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan. Disamping itu,
kenaikan tingkat bunga pinjaman perbankan dapat juga berdampak pada
meningkatnya biaya bunga yang harus dibayar oleh Perseroan, sehingga akan
mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
Untuk mengelola resiko ini, manajemen bekerjasama dengan beberapa bank
ternama untuk penetapan suku bunga KPR yang menarik.
2. Resiko Keuangan
Pengembangan properti memerlukan modal yang besar. Oleh sebab itu,
Perseroan mungkin dituntut untuk mencari pembiayaan eksternal dengan
perencanaan yang matang untuk membiayai modal kerja atau belanja modal
dalam mendukung pertumbuhan bisnisnya untuk pembiayaan proyek secara
jangka panjang. Dalam hal ini pertumbuhan Perseroan dapat menurun apabila
pinjaman dana tidak bisa didapatkan dari perbankan dan/atau pasar modal yang
pada akhirnya dapat menurunkan jumlah pendapatan dan laba Perseroan. Untuk
mengatasi resiko ini Perseroan telah berhasil mendapatkan pembiayaan dengan
penerbitan Notes melalui entitas anak JGC Ventures Pte. Ltd.
3. Resiko Gugatan Hukum
Perseroan membeli tanah dari penduduk setempat atau dari pihak-pihak lain
berdasarkan surat Ijin Lokasi atau SIPPT, karena dalam pembebasan tanah di
Negara kita menerapkan sistim pasif maka kemungkinkan dalam pembebasan
tanah sering terjadi gugatan hukum dari pihak ketiga. Dalam hal ini tidak tertutup
kemungkinan bahwa setelah tanah dibeli dari penduduk atau pihak yang
menguasai tanah muncul gugatan dari pihak ketiga yang mengaku ikut memiliki
hak atas tanah tersebut.
Untuk mengatasi resiko ini, Perseroan akan lebih memperketat dalam memeriksa
keabsahan surat–suratnya serta Perseroan mengunakan alat bantu ukur tanah
yang dilengkapi dengan GPS untuk mengurangi terjadi nya overlap dalam
pembelian tanah.

4. Resiko Kebijakan Pemerintah
Seperti halnya semua industri, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh
perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia baik fiskal maupun non fiskal serta
perubahan kebijakan rencana tata kota dan tata ruang yang dapat
mengakibatkan berkurangnya lahan yang dapat digunakan.
5. Resiko Berkurangnya Lahan/Lokasi yang Dimiliki
Perseroan bergerak dalam bidang pembebasan, pematangan dan
pengembangan tanah, untuk kemudian dijual bersama bangunan di atasnya.
Oleh karena itu Perseroan menghadapi resiko berkurangnya lahan akibat
penjualan yang dilakukan.
Untuk mengatasi resiko ini, Perseroan akan tetap menjaga persediaan lahan
yang akan dikembangkan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan
membeli dan atau mengakuisisi tanah bahkan Perusahaan properti lainnya.
Selain itu, Perseroan juga memperluas kegiatan usaha lainnya seperti hotel, jasa,
dan pergudangan.
6. Resiko Persaingan
Kegiatan usaha Perseroan di bidang properti menghadapi kompetisi baik dari
pengembang properti internasional maupun local, baik dalam hal lokasi, fasilitas
dan infrastruktur pendukung, pelayanan maupun harga. Pengembangan properti
komersial tersebut banyak dilakukan di kota-kota besar. Di Jakarta,
pengembangan properti tidak hanya dilakukan di pusat kota saja, tapi sudah
berkembang lebih pesat ke daerah-daerah pinggiran Jakarta seperti Bekasi,
Bogor, Cibubur, Tangerang, Depok dan sebagainya.
Oleh karena bidang usaha real estat adalah bidang yang banyak dilakukan oleh
pengembang lain, maka Perseroan menghadapi resiko persaingan pasar yang
ketat yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan Perseroan.
Untuk mengatasi resiko ini, Perseroan selalu berinovasi menciptakan produk –
produk perumahan baru dengan harga yang bersaing agar konsumen tertarik.
7. Resiko Kelangkaan Bahan Bangunan Dan Fluktuasi Harganya
Kelangkaan pasokan bahan-bahan yang diperlukan bagi pembangunan rumah
tinggal dan prasarana seperti semen, besi beton, dan barang-barang lainnya
dapat berakibat buruk bagi usaha Perseroan. Oleh karenanya Perseroan
menghadapi resiko berupa keterlambatan penyerahan rumah pada pembeli yang
mengakibatkan penangguhan pengakuan pendapatan bagi Perseroan, dan
selanjutnya berdampak pada hilangnya kepercayaan konsumen maupun calon
konsumen pada Perseroan.

Selain kelangkaan bahan bangunan, Perseroan juga dimungkinkan menghadapi
resiko kenaikan harga bahan bangunan. Kenaikan harga tersebut dapat
meningkatkan biaya konstruksi proyek, disisi lain penjualan dilakukan di muka
sehingga Perseroan tak dapat merubah harga jual yang sebelumnya telah
disepakati dengan konsumen. Hal ini selanjutnya dapat merugikan Perseroan
dengan mengurangkan tingkat profitabilitas Perseroan.
Untuk mengantisipasi resiko ini Perseroan dalam menetapkan harga
pembangunan rumah kepada kontraktor sudah diantisipasi terhadap kenaikan
harga.
9. Resiko Bencana Alam
Dengan bisnis utama Perseroan di bidang pengembangan bangunan properti
baik perumahan, bangunan komersial, maupun fasilitas umum, terdapat resiko
yang dapat memusnahkan aset Perseroan yang disebabkan bencana alam
seperti gempa bumi dan banjir.
10. Resiko Investasi pada Entitas Anak
Dalam melakukan investasi pada entitas anak, kondisi keuangan entitas anak,
termasuk kegiatan dan pendapatan usaha entitas anak, akan berpengaruh
terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Dengan demikian apabila
kegiatan dan pendapatan usaha entitas anak menurun, hal tersebut dapat
mengurangi pendapatan Perseroan.
Untuk mengantisipasi resiko ini, Perseroan melakukan studi kelayakan yang
memadai dengan keyakinan bahwa Perseroan yang akan didirikan akan
memberikan kontribusi keuntungan yang diharapkan, walaupun pada tahap awal
masih dalam tahap pra operasi.

