KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari akan adanya berbagai jenis risiko yang dihadapi.
Untuk meminimalisir risiko perseroan menerapkan strategi berupa kebijakan dan memanajemen risiko
keuangan.
Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus
kas. risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan
dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional.
Manajemen Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk meminimalisir serta mengelola risiko-risiko
keuangan yang dirangkum di bawah ini.
a.

Pengelolaan Modal
Kebijakan pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa rasio modal selalu dalam keadaan
kondisi sehat agar dapat mendukung kinerja usaha dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Grup
mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan
kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Grup secara hati-hati (prudent) melakukan
diversifikasi sumber permodalan untuk mengantisipasi rencana strategis jangka panjang dan
mengalokasikan modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki potensi untuk memberikan profil
pengembalian risiko (risk return) yang optimal, termasuk penempatan pada Perusahaan Anak dalam rangka
memenuhi ekspektasi pemegang kepentingan (stakeholder). Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan
dan proses dan sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Manajemen memantau modal dengan
menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity
ratio).

b.

Manajemen Risiko Keuangan
Grup dipengaruh oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku
bunga, risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Grup secara keseluruhan adalah untuk secara efektif
mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap
kinerja keuangan Grup. Manajemen meriviu dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko,
yang diringkas dibawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar dari semua instrumen keuangan.
1) Risiko Suku Bunga
Peningkatan tingkat suku bunga Perseroan terutama di pengaruhi oleh kas dan setara kas. Pinjaman
dengan tingkat suku bunga yang berbeda-beda menghadapkan Perseroan pada risiko tingkat suku
bunga pada nilai wajar. Saat ini. Perseroan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang baku untuk
pembukaan tingkat suku bunga. Untuk modal kerja dan pinjaman. Perseroan dapat mengatasi risiko
tingkat suku bunganya dengan mengalihkan kepada pelanggannya.
2) Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Grup gagal memenuhi
kewajiban kontraktualnya kepada Grup. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang
diberikan kepada pelanggan. Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan
kepada penyewa. Untuk meringankan risiko ini, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk
mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Untuk penyewa yang menunggak pembayaran
uang sewa akan dipantau uang jaminan yang sudah diterima.
3) Risiko Harga Komoditas
Dampak risiko harga komoditas yang dihadapi Grup sehubungan dengan pembelian bahan utama
bangunan seperti besi, baja, cat semen dan lain-lain. Kebijakan Grup unuk meminimalkan risiko yang
berasal dari fluktuasi harga komoditas adalah dengan menjaga tingkat kesetabilan biaya
pembangunan.

