
AGUS TRIWIBOWO

agustewe@mediaindonesia.com         

M
ANAJER Arsenal 

Mikel Arteta, 38, 

menjawab semua 

keraguan dengan 

mengantarkan anak asuhnya 

memenangi Piala FA dengan 

mengalahkan Chelsea 2-1, 

kemarin.

Keraguan menerpa saat klub 

nama besar the Gunners dibesut 

Arteta mulai Desember tahun 

lalu. Meski Arteta pernah men-

jadi kapten tim Kota London itu, 

kecakapannya masih diragu-

kan kendati memiliki catatan 

sebagai asisten Pep Guardiola 

di Manchester City.

Hasil akhir Liga Primer pun 

membuat kecewa pemuja tim 

‘Meriam London’. Pertama 

kali sepanjang 25 tahun ter-

akhir, Arsenal hanya berada 

di peringkat ke-8 klasemen. Itu 

posisi terburuk sejak 1995.

Namun, kemenangan Arse-

nal di Stadion Wembley untuk 

merengkuh trofi  Piala FA ke-14 

menjadi prestasi bagus Arteta. 

Arsenal kebobolan akibat ulah 

Christian Pulisic di menit ke-5. 

Sang kapten Arsenal Pierre-

Emerick Aubameyang menjadi 

penentu dengan memborong 

gol, yakni penalti di menit ke-28 

serta gol kedua di menit ke-67.

“Ini permulaan bagus,” tegas 

Arteta yang membuat Arsenal 

menjadi klub dengan trofi 

Piala FA terbanyak.

“Terima kasih banyak selalu 

mendukung kami dan sambut-

an yang saya dapat sejak hari 

pertama,” ujar Arteta, orang 

ke-18 yang menjuarai Piala 

FA baik sebagai pemain mau-

pun pelatih. Ia juara kala ma-

sih berseragam Arsenal pada 

2013/14 dan 2014/15.

Di Arsenal, Arteta menjadi 

orang kedua setelah George 

Graham. Juara sebagai pemain 

pada 1970/71 dan pelatih pada 

1992/93 ialah catatan Graham.

Arteta mengaku paham bah-

wa klub London itu punya 

standar tinggi dan ia ingin me-

menuhi itu. “Saya tahu ada 

ekspetasi tersendiri dan trofi  ini 

untuk mereka, untuk dinikmati, 

dan agar mereka tetap bang-

ga terhadap klub ini dan atas 

semua dukungan terhadap 

pemain selama ini,” ujar juru 

taktik asal Spanyol itu.

Saat datang, Arteta meng-

usung target menumbuhkan 

kepercayaan di tim untuk bisa 

sukses. “Mari mengubah sema-

ngat dan mentalitas.” 

“Menyaksikan pemain di 

ruang ganti, menikmati profe-

sionalisme mereka, membuat 

saya semakin bangga. Akhirnya 

kami bisa meraih trofi ,” pung-

kas Arteta.

Posisi kedua
Di Liga Seri A Italia, Inter Mi-

lan memastikan posisi kedua 

klasemen akhir setelah menga-

lahkan rival terdekat Atalanta 

2-0, kemarin. Kemenangan di 

kandang lawan didapat berkat 

gol Danilo D’Ambrosio di detik 

ke-50 serta aksi Ashley Young 

di menit ke-20.

Nerazzurri--sebutan Inter--

mengoleksi 82 poin, hanya se-

lisih satu angka dari sang juara 

Juventus yang di laga terakhir 

takluk 1-3 dari AS Roma. Ata-

lanta tetap di peringkat ketiga 

dengan 78 poin, sama dengan 

raihan Lazio yang kalah 1-3 

dari Napoli.

Kendati kalah, Lazio men-

dudukkan bomber Ciro Im-

mobile sebagai pencetak gol 

terbanyak musim ini dengan 

36 gol. Immobile unggul lima 

gol atas penyerang Juventus 

Cristiano Ronaldo. Immobile 

juga berpeluang besar meraih 

sepatu emas sebagai pemain 

tersubur di Eropa. (AFP/BBC/

Dmr/R-3)
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Arteta mengaku paham bahwa klub London itu punya 
standar tinggi dan ia ingin memenuhi itu.

Arteta Hadirkan
Mentalitas Juara

AFP/POOL/ADAM DAVY

JUARA PIALA FA: Striker Arsenal asal Gabon Pierre-Emerick 

Aubameyang (tengah) memegang trofi  juara saat Arsenal 

merayakan kemenangan setelah mengalahkan Chelsea dalam 

pertandingan sepak bola fi nal Piala FA Inggris di Stadion Wembley, 

London, Inggris, Sabtu (1/8).  Arsenal memenangi pertandingan 

dengan skor 2- 1. 
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Kas dan setara kas  5.483.648   2.821.306 

Piutang usaha - pihak ketiga, neto 

 setelah dikurangi cadangan kerugian  

 penurunan nilai sebesar USD 3.795 

 pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019  13.277.441   10.377.323 

Piutang lain-lain - pihak ketiga, neto 

 setelah dikurangi cadangan kerugian  

 penurunan nilai sebesar  USD 49.653  

 pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019  1.344.817   1.169.569 

Persediaan, neto setelah dikurangi  

 cadangan kerugian penurunan nilai sebesar  

 USD 284.472 pada 30 Juni 2020 dan  

 31 Desember 2019   18.711.430   21.032.342 

Pajak dibayar di muka  195.047   63.641 

Piutang  pajak, bagian lancar   328.147   621.339 

Uang muka  192.913   1.056.181 

Beban dibayar di muka  823.194   269.116 
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Investasi jangka panjang, neto setelah  

 dikurangi cadangan kerugian penurunan 

 nilai investasi sebesar USD 30.602 pada 

 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019  –    –   

Aset pajak tangguhan  387.430   526.828 

Aset tetap, neto setelah dikurangi  

 akumulasi penyusutan sebesar  

 USD 7.224.264 pada 30 Juni 2020 dan 

 USD 6.363.639  pada 31 Desember 2019  33.845.328   33.227.069 

Aset tak berwujud, neto setelah 

 dikurangi akumulasi amortisasi 

 sebesar USD 251.541 pada 30 Juni 2020 

 dan USD 235.605  pada 31 Desember 2019  171.755   171.106 

Piutang pajak, bagian tidak lancar   154.163   12.365 

Uang jaminan  77.754   74.783 
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Pinjaman jangka pendek  25.592.383   24.420.812 

Utang usaha  7.506.544   5.450.738 

Utang lain-lain  106.837   114.647 

Uang muka penjualan   293.104  – 

Beban masih harus dibayar  3.081.895   3.313.807 

Utang pajak  68.131   119.478 

Bagian pinjaman jangka panjang  

 yang jatuh tempo dalam  waktu satu tahun  960.000   1.280.000 
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Pinjaman jangka panjang,  

 setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo   

 dalam waktu satu tahun –  320.000 

Pinjaman dari pihak berelasi,  jangka panjang  13.600.000   13.600.000 

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan  3.422.563   3.241.070 
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Modal saham,

 Nilai nominal Rp 62,5 (Rupiah penuh)  

 per saham. Modal dasar sejumlah 3.143.552.000   

 saham . Ditempatkan dan disetor penuh   

 1.286.539.792 saham.  8.817.516   8.817.516 

Tambahan modal disetor - neto  158.574   158.574 

Komponen ekuitas lainnya  (55.977)  (55.906)

Surplus revaluasi   1.192.196   1.192.196 

Saldo laba 

 Dicadangkan  1.151.060   1.151.060 

 Belum dicadangkan 9.097.193  8.297.928 

Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan  

 kepada pemilik Entitas Induk   20.360.562   19.561.368 
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PENDAPATAN   41.650.764   42.198.933 

BEBAN POKOK PENDAPATAN  37.869.257   38.208.734 
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Beban usaha:

 Penjualan  (769.361)  (980.376)

 Umum dan administrasi  (1.304.890)  (1.544.072)

Beban klaim  (7.278)  36.024 

Lainnya  37.981   48.748 
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Pendapatan bunga  9.226   919 

Beban keuangan:

Beban bunga   (771.144)  (709.755)

Selisih kurs, neto  26.092   268.327 

Realisasi penurunan piutang ragu-ragu – –
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 Pajak kini  (63.469)  (368.054)

 Pajak tangguhan  (139.398)  33.322 
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Pos yang tidak akan direklasi�kasi ke 
 laba rugi periode berikutnya:

 Penghasilan komprehensif lain, neto setelah pajak:

  Selisih kurs karena penjabaran  laporan keuangan  (70)  65
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Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada:

  Pemilik Entitas Induk  799.266   775.282 

  Kepentingan non-pengendali – –
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Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

  Pemilik Entitas Induk  799.196  775.347 

  Kepentingan non-pengendali 
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 Penerimaan dari pelanggan  38.896.467   43.232.201 

 Pembayaran kepada pemasok  (21.035.349)  (25.234.551)

 Pembayaran untuk gaji dan upah  (12.854.133)  (13.020.836)

 Pembayaran kas untuk beban usaha  (928.372)  (1.672.494)

 Pembayaran pajak  (20.117)  (635.885)

 Penerimaan dari pendapatan bunga  9.226   919 

 Pembayaran bunga  (463.337)  (709.755)

 Penerimaan lainnya  37.981   48.747 
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 Aset tetap  13.936  

 Pembelian  (1.525.531)  (977.802)
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 Pinjaman  jangka pendek  

  Penerimaan  35.783.732   34.174.755 

  Pembayaran  (34.612.161)  (33.230.150)

    

 Pinjaman  jangka panjang   

  Penerimaan –   2.150.000 

  Pembayaran  (640.000)  (679.570)
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LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
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LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
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LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
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Laporan Keuangan untuk Juni 2020 tidak diaudit dan untuk Laporan Keuangan per 31 Desember 
2019 di ambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & rekan yang menyatakan Opini Wajar dalam 
semua hal yang material untuk posisi keuangan pada tanggal 30 Maret 2020. Informasi tertentu 
seperti laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan konsolidasian untuk Juni 2020,  
Juni 2019 dan 31 Desember 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas.


