
  

Kas dan setara kas  3.986.427   3.422.037 

Piutang usaha - pihak ketiga 
 dikurangi cadangan kerugian  
 penurunan nilai sebesar USD 3.795 
 pada 31 Desember 2021 dan 2020  7.456.778   7.940.412 

Piutang lain-lain - pihak ketiga, neto setelah dikurangi 
 cadangan kerugian penurunan nilai  
 sebesar USD 47.888 pada 31 Desember 2021  
 dan USD 49.653 pada 31 Desember 2020  1.276.258   1.175.357 

Persediaan, neto setelah dikurangi cadangan  
 kerugian penurunan nilai sebesar USD 284.472  
 pada 31 Desember 2021 dan 2020  24.570.565   20.706.467 

Pajak dibayar di muka  23.449   78.811 

Piutang  pajak, bagian lancar   510.914   400.258 

Uang muka  499.961   747.020 

Beban dibayar di muka  226.280   161.124 

   
 

Investasi jangka panjang, neto setelah 
 dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai  
 sebesar USD 30.602 pada 31 Desember 2021  
 dan 2020 –   –  

Aset pajak tangguhan  248.839   405.538 

Aset tetap, neto setelah dikurangi  
 akumulasi penyusutan sebesar   
 USD 9.855.550 pada 31 Desember 2021 dan  
 USD 8.090.778 pada 31 Desember 2020  33.589.088   33.141.996 

Aset tak berwujud, neto setelah dikurangi 
 akumulasi amortisasi sebesar  
 USD 285.578 pada 31 Desember 2021 dan  
 USD 254.512 pada 31 Desember 2020  190.879   198.144 

Piutang pajak, bagian tidak lancar   56.498   108.674 

Uang jaminan  62.001   78.820 

Pinjaman jangka pendek  27.943.463   23.592.423 
Utang usaha  4.063.919   5.561.911 
Utang lain-lain  29.206   159.795 
Beban masih harus dibayar  3.186.457   2.903.645 
Utang pajak  271.461   135.883 
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo  
 dalam  waktu satu tahun –     320.000 
Bagian pinjaman jangka panjang dari pihak berelasi  
 yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun –     1.281.250

Pinjaman jangka panjang,  
 setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo   
 dalam waktu satu tahun –    – 
Pinjaman dari pihak berelasi, jangka panjang  13.600.000   12.318.750 
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan  3.689.886   4.048.350 

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  (55.976)  (55.945)
Surplus revaluasi   1.164.508   1.178.352 
Saldo laba 
 Dicadangkan  1.235.218   1.235.218 
 Belum dicadangkan  8.592.657   6.907.888

 

Beban usaha:

 Penjualan  (1.430.420)  (1.194.192)

 Umum dan administrasi  (2.399.214)  (2.220.212)

Laba penjualan aset tetap  –     4.995 

Beban klaim  (100.802)  4.998 

Lainnya  72.994   89.234 

Pendapatan bunga  4.571   19.517 

Beban keuangan:

  Beban bunga   (1.362.201)  (1.373.510)

Selisih kurs, neto  61.350   56.066 

Realisasi (beban) penghapusan piutang  356.702   (2.166.888)

 Pajak kini  (234.166)  –   

 Pajak tangguhan  (132.082)  (208.597)

 
 

  laba rugi periode berikutnya:  

  Kerugian atas liabilitas imbalan kerja – setelah pajak  87.282   (349.231)

  Penghasilan komprehensif lain, neto setelah pajak:  

  Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan  (31)  (39)

 

Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:

  Pemilik Entitas Induk  1.583.643   (970.496)

  Kepentingan non–pengendali –   –  

 

Penghasilan (rugi) komprehensif yang 
dapat diatribusikan kepada:

 Pemilik Entitas Induk  1.670.894   (1.319.765)

 Kepentingan non–pengendali  – –  

Laba (rugi) neto per saham (USD)  0,0012   (0,0008)

 Penerimaan dari pelanggan  94.541.251   75.904.787 
 Pembayaran kepada pemasok  (65.979.828)  (46.301.443)
 Pembayaran untuk karyawan  (25.337.697)  (22.615.519)
 Pembayaran kas untuk beban usaha  (2.727.061)  (1.452.670)
 Pembayaran pajak  (143.352)  (134.523)
 Penerimaan dari pendapatan bunga  4.571   19.517 
 Pembayaran bunga  (1.484.601)  (1.125.352)
 Penerimaan lainnya  72.994   89.234 

 

    

  Aset tetap  
  Penjualan –    13.936 
  Pembelian  (2.252.663)  (1.688.844)

 

  Pinjaman  jangka pendek  
    Penerimaan  100.784.840   73.251.086 
    Pembayaran  (96.594.064)  (74.079.477)
  Pinjaman jangka panjang   
    Penerimaan –   –  
    Pembayaran  (320.000)  (1.280.000)

 
  3.870.776   (2.108.391)

2020 2020

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Catatan :  
Informasi keuangan diatas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020 di ambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan yang menyatakan Opini Wajar dalam semua hal 
yang material untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021. Informasi tertentu 
seperti laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan konsolidasian tahun 2021 dan 
2020 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas. 

NUR AIVANNI
aivanni@mediaindonesia.com       

PARA pemimpin dunia 
memberikan selamat 
kepada Emmanuel 
Macron yang terpilih 

kembali sebagai Presiden Pran-
cis dengan mengalahkan tokoh 
sayap kanan Marine Le Pen.

“Prancis adalah sekutu ter-
tua kami dan mitra utama 
dalam mengatasi tantangan 
global. Saya menantikan kerja 
sama erat yang berkelanjutan, 
termasuk dalam mendukung 
Ukraina, membela demokrasi, 
dan melawan perubahan 
iklim,” kicau Presiden Amerika 
Serikat Joe Biden di Twitter.

Kanselir Jerman Olaf Scholz 

mengatakan pemilih Pran-
cis telah mengirimkan mosi 
percaya yang kuat di Eropa. 
“Saya senang bahwa kami 
akan melanjutkan kerja sama,” 
katanya.

Perdana Menteri Inggris 
Boris Johnson menyebut Pran-
cis adalah salah satu sekutu 
terdekat dan terpenting nega-
ranya. Dalam kicauannya di 
Twitter, Johnson berharap un-
tuk terus bekerja sama dalam 
masalah-masalah yang paling 
penting bagi kedua negara dan 
dunia.

Hal serupa disampaikan 
Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelensky, yang telah berbicara 
dengan Macron beberapa kali 
sejak invasi Rusia terjadi pada 

24 Februari.
Zelensky memberi selamat 

kepada mitranya dari Prancis 
melalui telepon. Di Twitter, 
Zelensky menyebut Macron se-
bagai teman sejati Ukraina. 

“Saya berharap dia lebih 
sukses demi rakyat (Prancis). 
Saya menghargai dukungan-
nya dan saya yakin kami ber-
gerak bersama menuju ke-
menangan bersama,” ujarnya 
dalam bahasa Ukraina dan 
Prancis.

Perdana Menteri Australia 
Scott Morrison mengatakan 
kemenangan Macron adalah 
ekspresi hebat demokrasi li-
beral. ‘Kami berharap Anda 
dan Prancis sukses, khususnya 
kepemimpinan Anda di Eropa 

dan sebagai mitra penting Aus-
tralia di Indo-Pasifi k’, tulisnya 
di Twitter.

Di lain pihak, Presiden Rusia 
Vladimir Putin juga meng-
ucapkan selamat. Macron 
adalah salah satu dari sedikit 
pemimpin Barat yang meng-
hubungi Putin sejak Moskow 
menggerakkan pasukan ke 
Ukraina. Akan tetapi, sambil 
menjaga jalur diplomatiknya ke 
Moskow tetap terbuka, Prancis 
juga menjatuhkan sanksi ke-
pada Rusia.

“Saya benar-benar berharap 
Anda sukses dalam kegiatan 
kenegaraan serta mendapat 
kesehatan dan kesejahteraan 
yang baik,” kata Putin da-
lam sebuah telegram kepada 
Macron.

Prestasi dan tantangan
Macron ditetapkan berhasil 

memenangi sekitar 58% suara 
dalam pemungutan suara pada 
putaran kedua. Adapun pe-
saingnya, Le Pen, memperoleh 
42% suara. Ini suatu prestasi 
karena Macron adalah Presi-
den Prancis pertama yang me-
menangi masa jabatan kedua 
selama dua dekade. Namun, 
pria 44 tahun itu akan meng-
hadapi serangkaian tantangan 
dalam masa jabatan keduanya, 
dimulai dengan pemilihan 
parlemen pada Juni.

Dalam pidato kemenangan-
nya, Macron berjanji akan 
menanggapi kemarahan para 
pemilih yang mendukung 
saingan sayap kanannya. Dia 
mengatakan masa jabatan ba-
runya akan diwarnai sejumlah 
perubahan.

Sebaliknya, Le Pen menya-
takan tidak akan berhenti dari 
politik. Dia pun sudah bersiap 
untuk pemilihan legislatif pada 
Juni mendatang.

Sementara itu, ratusan de-
monstran dari kelompok ultra-
kiri kemarin turun ke jalan di 
beberapa kota Prancis untuk 
memprotes kemenangan Ma-
cron. Polisi menggunakan gas 
air mata untuk membubarkan 
demonstrasi di Paris dan Kota 
Rennes. (AFP/X-11)

Macron adalah Presiden Prancis pertama yang mencatat 
prestasi memenangi masa jabatan kedua selama dua dekade.

Kemenangan Macron 
Disambut Positif

AFP/THOMAS COEX

MACRON PERTAHANKAN JABATAN PRESIDEN: Calon presiden petahana Emmanuel Macron menggandeng tangan istrinya, Brigitte Macron, saat merayakan 
kemenangan dalam pemilihan Presiden Prancis di Champ de Mars, Paris, Minggu (24/4). Emmanuel Macron mempertahankan kursinya sebagai Presiden Prancis dengan 
mengalahkan Marine Le Pen dalam pemilihan putaran kedua. Dalam pidato kemenangannya, Macron mengakui ada ketidakpuasan masyarakat Prancis pada masa jabatan 
pertamanya dan mengatakan akan berusaha untuk menebus kesalahan itu. 

SEBUAH depot bahan bakar 
besar di sebuah kota Rusia 
dekat perbatasan dengan 
Ukraina terbakar, kemarin. 
Penyebab kebakaran belum 
diketahui.

“Kebakaran dilaporkan 
terjadi di depot bahan bakar 
Transneft Bryansk-Druzhba 
di Kota Bryansk, sekitar 150 
kilometer dari perbatasan 
Ukraina, yang berfungsi se-
bagai pangkalan logistik un-
tuk operasi militer Moskow,” 
kata Kementerian Situasi 
Darurat Rusia.

Gambar yang disiarkan 
di media Rusia menunjuk-
kan api dan asap di langit 
Kota Bryansk. Kantor berita 
Interfax melaporkan bahwa 
itu adalah kebakaran kedua 
di depot bahan bakar di wila-
yah tersebut baru-baru ini.

Rusia telah berulang kali 
menuduh pasukan Ukraina 
melancarkan serangan di 
wilayahnya, terutama di Kota 
Bryansk. 

Pada awal April, gubernur 
wilayah Belgorod, yang juga 
dekat dengan perbatasan 
Ukraina, mengatakan he-
likopter Kyiv telah menem-
baki sebuah depot bahan 
bakar di sana.

Di sisi lain, pasukan Rusia 
kemarin menembak jatuh dua 
pesawat tak berawak Ukraina 
di dekat perbatasan. “Ini ter-
jadi di Distrik Rylsky,” kata Gu-
bernur Wilayah Kursk, Roman 
Starovoyt, di Telegram.

Rylsk terletak sekitar 200 
kilometer dari Bryansk. Na-
mun, belum ada bukti lang-
sung tentang hubungan di an-
tara kedua insiden tersebut.

Komitmen AS
Kepala Pentagon Lloyd 

Austin menyebut Ukraina 
dapat memenangi perang 
melawan Rusia jika memi-
liki peralatan yang tepat. Hal 
itu disampaikannya setelah 
dia bersama Menteri Luar 
Negeri AS Antony Blinken 
bertemu Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelensky.

Keduanya adalah pejabat 
tinggi AS pertama yang me-
ngunjungi Ukraina sejak invasi 
Rusia dimulai pada 24 Febru-
ari. “Kami percaya Ukraina 
bisa menang jika memiliki 
peralatan dan dukungan 
yang tepat,” kata Austin.

Mereka juga menyebut 
di  plomat AS akan mulai kem-
bali secara bertahap ke Ukrai-
na pekan ini. (AFP/X-11)

PERGI ke dokter hewan tidak 
terlalu menyenangkan bagi 
pemilik anjing mana pun. 
Studi terbaru mengonfir-
masi bahwa banyak anjing 
ternyata juga membenci 
pergi ke dokter hewan.

Studi yang diterbitkan da-
lam Journal of Veterinary 
Behavior itu melibatkan 30 
anjing dari berbagai ras dan 
usia. Para peneliti dari Uni-
versity of Adelaide di Australia 
menghubungkan anjing ke 
monitor detak 
jantung untuk 
melihat ba-
gaimana an-
jing bereaksi 
selama kun-
jungan ke dokter 
hewan. 

Hasilnya, be-
berapa anj ing 
memiliki detak 
jantung rata-rata 

dua kali lipat antara ruang 
tunggu dan meja pemerik-
saan. Saat berada di ruang 
tunggu, detak jantung rata-
rata anjing ialah 97 detak per 
menit (bpm). Selama peme-
riksaan, sepertiga dari detak 
jantung anjing ternyata naik 
hampir dua kali lipat, yang 
memuncak pada rata-rata 
180 bpm. Seekor anjing jenis 
greyhound bahkan menga-
lami detak jantung sampai 
230 bpm saat diperiksa.

Secara khusus, detak jan-
tung tertinggi 
ialah di tahap 
pertama peme-
riksaan ketika 
di tepuk oleh 

pemeriksa 
pada saat 
s i m u l a s i 

vaksinasi. 
(Daily Mail/
Nur/X-11)

Depot Bahan Bakar 
di Perbatasan Rusia 
Terbakar

Anjing Benci ke Dokter
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