
PENGUMUMAN
PT LIKU TELAGA berkedudukan di Kabupaten Gresik (“LTG”) bermaksud 
melakukan Penggabungan Usaha (“Penggabungan”) dengan PT DUNIA 
KIMIA UTAMA, berkedudukan di Kabupaten Ogan Ilir (“DKU”) keduanya 
merupakan anak-anak perusahaan yang 53,38% atau lebih sahamnya 
dimiliki oleh PT. LAUTAN LUAS Tbk berkedudukan di Jakarta Barat. 
LTG (“Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha”) sementara DKU 
(“Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha”) akan digabungkan ke dalam 
LTG, selanjutnya akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi. Semua 
aset dan kewajiban DKU beralih karena hukum kepada LTG, kecuali diatur 
lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah 
Penggabungan Usaha, LTG selain akan menjalankan usaha yang sudah 
berjalan pada saat ini juga akan meneruskan seluruh kegiatan tersebut.
Penggabungan Usaha dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kinerja dan optimalisasi struktur organisasi serta meningkatkan efisiensi 
penggunaan modal Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha.
Penggabungan Usaha ini akan dilakukan dengan menggunakan metode 
penyatuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk di bidang perpajakan. 
Penggabungan Usaha dilakukan dengan menggunakan dasar Laporan 
Keuangan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha 
per tanggal 30 Juni 2020. Dalam Penggabungan Usaha ini LTG akan 
menerbitkan saham baru untuk ditukarkan dengan pemegang saham DKU 
dengan penilaian maupun konversi saham LTG dan DKU sebagaimana 
dijelaskan lebih lanjut dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini. Dalam 
Penggabungan ini LTG sepanjang diperlukan akan merubah anggaran 
dasar menyesuaikan diri dengan maksud dan tujuan Perusahaan Peserta 
Penggabungan Usaha. Seluruh pekerja DKU akan menjadi pekerja LTG 
sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan masa kerja DKU 
diperhitungkan dan tidak terputus (rolled over) di LTG, sepanjang hubungan 
kerja antara pekerja dan DKU dan/atau LTG tidak diakhiri oleh LTG. Namun, 
LTG sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha harus tetap 
mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku 
mengenai kompensasi jika terjadi pengakhiran hubungan kerja, baik inisiatif 
dari pekerja maupun dari LTG.
Kecuali Perjanjian Kredit antara peserta Penggabungan Usaha dengan 
bank terkait, tidak terdapat perjanjian yang mensyaratkan diperolehnya 
persetujuan dari lain sebelum penggabungan.
Kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan 
Usaha dapat mengajukan keberatan atas usulan Penggabungan Usaha 
dalam jangka waktu 14 hari sejak diumumkannya ringkasan Rancangan 
Penggabungan Usaha kepada LTG, alamat Jl. Desa Sukomulyo KM 24, 
RT 001 RW 001, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, 
Jawa Timur, Indonesia. Tlp :  +62 31 395 9185, 395 9186, 395 1670, 395 
1639, Fax :  +62 31 395 1669. Di alamat ini pihak yang berkepentingan dapat 
memperoleh Rancangan Penggabungan.
Tanggal effektif Penggabungan direncanakan tanggal 01 Juli 2020
Diumumkan pada tanggal 20 Maret 2020
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Kepala Negara mengatakan, dalam 
lima tahun terakhir, pemerintah telah 
fokus bekerja untuk menjaga laut Indo-
nesia dan mengatasi aksi pencurian ikan 
(illegal, unreported, and unregulated/
IUU fishing). Hasilnya sudah terlihat 
dengan baik, selain pelestarian ling-
kungan terjaga, stok ikan nasional juga 
meningkat drastis dari 6 juta ton menjadi 
12,50 juta ton. “Ini harus kita lanjutkan, 
kita tidak boleh berhenti sampai di situ. 
Stok ikan banyak, industri perikanan 
nasional juga harus makin berkembang. 
Stok banyak, produksi perikanan tang-
kap juga harus naik, ekspor juga harus 
bisa meningkat, sehingga kesejahteraan 
nelayan kita semakin baik,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan hal itu saat 
membuka telekonferensi rapat terbatas 
tentang kebijakan kelautan Indonesia 
di Istana Merdeka, Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3). 
Untuk mewujudkan target tersebut, 
menurut Jokowi, diperlukan lompatan 
besar dalam menata ekosistem peri-
kanan nasional mulai dari hulu sampai 
hilir. Lompatan pertama, Jokowi mem-
inta industri perkapalan terus diperkuat 
dan kapasitas dan daya saing industri 
perkapalan nasional juga terus ditingkat-
kan sehingga mampu mendukung per-
gerakan industri perikanan Indonesia.

Lompatan kedua adalah kemudahan 
layanan perizinan. Jokowi menden-
gar kemudahan layanan perizinan di 
subsektor perikanan tangkap sudah 
berjalan namun Presiden meminta 
laporan dalam praktiknya seperti apa di 
lapangan dengan tetap memperhatikan 
pelestarian sumber daya perikanan. 
Artinya, kemudahan perizinan perlu 
juga diikuti dengan pengendalian dan 
pengawasan yang baik. “Jangan sampai 
hanya diberikan izin-izin, tapi tidak dia-
wasi di lapangan, sehingga dampaknya 
justru akan merugikan kepentingan 
nasional kita,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, lompatan ketiga 
adalah sumber daya manusia (SDM), 
terutama yang berkaitan dengan akses 
permodalan serta dukungan infrastruk-
tur dan adaptasi terhadap teknologi 
baru juga harus mulai diperkenalkan. 
“Kembangkan sistem teknologi infor-
masi terbaru dalam usaha perikanan 
tangkap dengan menggunakan big data 
dan artificial intelligence. Jangan hanya 
berkutat kepada usaha perikanan tang-
kap, tapi kita harus masuk ke offshore 
aqua culture,” jelas Presiden.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) telah meluncur-
kan sistem informasi izin layanan cepat 
(SILAT). Dengan begitu, pelaku usaha 

hanya butuh waktu 1 jam dari biasanya 
14 hari untuk mengurus perizinan di 
sektor ini. Dalam mekanisme itu, pelaku 
usaha dapat mengajukan permohonan 
secara online dengan mengunggah 
seluruh berkas kelengkapan dokumen 
melalui e-service. Apabila berkas sudah 
terverifikasi, notifikasi surat perintah 
pembayaran akan muncul. Selanjutnya, 
konfirmasi pembayaran akan masuk 
ke sistem secara otomatis dan pelaku 
usaha dapat mencetak dokumen periz-
inannya secara mandiri. Sementara itu, 
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy 
Prabowo me ngaku telah melaporkan ke-
pada Presiden Jokowi tentang rencana 
revisi sejumlah peraturan menteri, salah 
satunya peraturan tentang pengelolaan 
lobster. “Kami melaporkan rencana 
revisi Permen KP No 56 Tahun 2016 
yang mengatur pengelolaan lobster. Kita 
akan revisi tentang budidaya lobster itu 
sendiri dan diharapkan dengan revisi 
itu budidaya lobster bisa dilakukan di 
seluruh perairan Indonesia,” ujar Edhy.

Edhy mengatakan, revisi aturan 
budidaya lobster akan diikuti dengan 
pengaturan yang ketat sehingga tidak 
ada lagi masalah kekhawatiran kepu-
nahan. Lobster itu sendiri sebenarnya 
kalau dari sisi jumlah telur yang ada 

di Indonesia dengan kemampuan dia 
untuk bertelur itu satu lobster bisa lebih 
dari 1 juta telur. Dengan fakta itu, kekha-
watiran masyarakat akan terjadinya 
eksploitasi terhadap hewan laut yang 
dibudidayakan di darat sudah terjawab. 
“Bahwa lobster mudah untuk berkem-
bang biak. Sehingga target utamanya 
sesuai arahan Presiden, difokuskan 
dibudidayakan dengan hati-hati dan 
tidak boleh menimbulkan keributan,” 
ujar Edhy seperti dilansir Antara.

Revisi Permen KP No 56 Tahun 2016 
juga menyasar tentang penjualan kepit-
ing soka yang akan kembali menghidup-
kan pelaku usaha kepiting dan untuk 
rajungan akan dilakukan perbanyakan 
dan dikembalikan ke alam sehingga 
terjadi pembibitan benih rajungan di 
alam. Edhy juga melaporkan terdapat 
beberapa permen lain yang akan direvisi, 
seperti permen tentang usaha perikanan 
tangkap yang selama ini diatur dalam 
empat permen nantinya akan dijadikan 
dalam satu permen, juga terkait peman-
faatan zona ekslusif serta pengaturan 
jalur dan penempatan alat penangkapan 
ikan. “Yang selama ini menjadi ribut kan 
cantrang. Kenapa cantrang, bagaimana 
cantrang, ini akan diatur, diharapkan 
tidak ada lagi dualisme antara nelayan 
modern dan tradisional. Secara prinsip 
akan diatur dan semoga kita bisa man-
faatkan tanpa harus merusak sumber 
daya laut,” jelas Edhy. 

Pantau Laut Natuna
Sementara itu, Kapal Pengawas 

Perikanan (KP) KKP tetap melaksana-
kan tugas mengawal nelayan nelayan 
Indonesia yang melakukan kegiatan 
penangkapan ikan di wilayah Pen-
gelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia 711-Laut Natuna di tengah 
kewaspadaan menghadapi pandemi 
Covid-19. Dirjen Pengawasan Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 
KKP Haeru Rahayu mengatakan, di ten-
gah suasana kewaspadaan penyebaran 
Covid-19, KKP tetap memantau laut dan 
mengamankan sumber daya kelautan 
dan perikanan di Laut Natuna.  (tl/b1)

JAKARTA–Menteri Pertanian 
Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta 
masyarakat untuk tidak melakukan 
aksi borong (panic buying) pangan 
pokok di tengah mewabahnya Vi-
rus Korona jenis baru (Covid-19), 
meski pemerintah telah menjamin 
kecukupan pangan nasional. Aksi 
borong yang dilakukan masyarakat 
dikhawatirkan bisa memicu gejolak 
harga pangan di pasaran. 

Mentan SYL sudah melakukan 
sidak di 10 pasar di DKI Jakarta 
dan dipastikan pasokan pangannya 
mencukupi. Kementerian Pertanian 
(Kementan) juga akan menggelar 
pasar murah di banyak titik dalam 
upaya mengendalikan harga pangan. 
“Pemerintah menjamin pasokan 
pangan cukup, tapi pemerintah 
juga mengajak masyarakat untuk 
tidak panic buying di tengah kondisi 
ekonomi yang lesu karena penye-
baran virus Covid-19,” jelas Mentan 
SYL di Jakarta, Kamis (19/3).

SYL menjelaskan, Kementan ber-
sama dengan mitra akan saling bek-
erja sama dalam menyediakan stok 
bahan pangan di pasar. Kementan 
juga telah meminta para pelaku us-
aha untuk membantu menstabilkan 
harga dan tidak mencari keuntungan 
di tengah kondisi yang sulit seperti 
saat ini. Sementara itu, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) memastikan 
stok pangan khususnya beras lebih 
dari cukup dan stok akan bertambah 
dengan masuknya musim panen raya 
pada Maret-April. “Saya minta dipasti-
kan ketersediaan dan stabilitas harga 
barang-barang kebutuhan pokok 
yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Saya kemarin sudah cek di Bulog, 
saya melihat stok kita lebih dari 

cukup. Kemudian saya kira (bulan) 
Maret ini, banyak daerah juga mulai 
panen raya, April juga masih ada 
panen raya sehingga penyerapan oleh 
Bulog juga agar diatur,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Mentan 
SYL memastikan pasokan pangan 
khususnya daging sapi dalam posisi 
aman terkendali dan mencukupi 
untuk kebutuhan Puasa-Lebaran. 
Pasokan daging sapi aman dan 
tidak terganggu penyebaran virus 
Covid-19. “Saat ini, kondisi memang 
sulit sebentar lagi Puasa, ditam-
bahv penyebaran virus Covid-19 
semakin meningkat, di balik semua 
itu saya pastikan pasokan pangan 
khususnya daging tetap aman ter-
kendali,” ujar dia.

Sebelumnya, SYL melakukan si-
dak ketersediaan daging di PT Suri 
Nusantara Jaya dan dipastikan pa-
sokannya aman.  PT Suri Nusantara 
Jaya menjadi contoh perusahaan 
yang terus berkontribusi terhadap 
negara dengan menyediakan pa-
sokan daging nasional. Pasokan 
daging yang ada di PT Suri Nusan-
tara Jaya mencapai 5 ribu ton daging 
dan mencukupi untuk tiga bulan ke 
depan. CEO PT Suri Nusantara Jaya 
Diana Dewi memastikan pasokan 
daging tidak ada masalah meskipun 
Indonesia diserang virus Covid-19. 
Pasokan daging cukup untuk tiga 
bulan ke depan dan tentunya men-
cukupi untuk Puasa-Lebaran yang 
tinggal sebulan lagi. “Kami menga-
jak kepada semua perusahaan yang 
bergerak di sektor pangan untuk 
ikut bersama-sama mengamankan 
komoditas pangan utama untuk 
kebutuhan konsumen,” jelas Diana. 
(dho/tl)
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Oleh Novy Lumanauw dan Ridho Syukra

 JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-
nyatakan bahwa kebijakan kelautan nasional harus 
mampu mengantisipasi dan mengadaptasi perkem-
bangan teknologi terkini sehingga bisa membuat 
industri perikanan nasional makin produktif dan 
kompetitif. Dengan makin produktif dan kompetitif, 
Indonesia berpeluang menggenjot ekspor produk 
perikanan lebih besar lagi. Nilai ekspor perikanan 
tahun ini ditargetkan sebesar US$ 6-6,50 miliar.

Joko Widodo

Pengendalian Hama Wereng Cokelat
Petani menyemprotkan cairan insektisida bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mengendalikan hama Wereng Batang Cokelat (WBC) yang menyerang tanaman padi di 
Desa Paron, Kediri, Jawa Timur, Kamis (19/3/2020). Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kediri menyatakan WBC telah menyerang tanaman padi seluas 25,8 hektar sehingga 
harus dilakukan penyemprotan serentak pada lahan pertanian seluas 326,5 hektar untuk memutus mata rantai perkembangan hama. 
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Catatan :

Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan 1 Januari 2018/31 Desember 2017. Dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan 
penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan 1 Januari 2018/31 Desember 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Y. Santosa dan Rekan (anggota Praxity) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 5 Maret 2020, 18 Maret 2019 dan 22 Maret 2018.

Jakarta, 20 Maret 2020
S.E. & O.
Direksi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan Entitas Anak

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL  
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 

(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2019 20192018 2018

PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk DAN ENTITAS ANAK
Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lt.9, Jl M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350, Indonesia. Telp: (021) 2965 0800 (Hunting), Fax: (021) 392 7685

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 

31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT), DAN 1 JANUARI 2018/31 DESEMBER 2017 (DIAUDIT)

(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)      

1 Januari 2018 /  
31 Desember 2017*)

1 Januari 2018 /  
31 Desember 2017*)

31 Desember 
2018*)

31 Desember 
2018*)

31 Desember 
2019

31 Desember 
2019ASET LIABILITAS DAN EKUITAS

*) Telah direklasifikasi

ASET LANCAR
Kas dan setara kas
 Pihak ketiga  770.644   745.473   617.670
 Pihak berelasi  3.121   10.783   2.433
Piutang usaha
 Pihak ketiga - setelah dikurangi 
  penyisihan penurunan nilai  216.169   163.680   265.879
 Pihak berelasi  952.384   929.445   603.290
Piutang lain-lain - pihak ketiga  5.369   3.688   2.855
Persediaan  407.626   512.111   367.509
Uang muka dan beban dibayar dimuka  946.153   883.302   748.385
Pajak dibayar dimuka  10.529   528   14.128
Aset lancar lainnya
 Pihak ketiga  897.290   936.688   518.240
 Pihak berelasi  5.492   4.916   4.960

Total Aset Lancar  4.214.777   4.190.614   3.145.349

ASET TIDAK LANCAR
Piutang pihak berelasi  132.718   132.121   132.442
Uang muka pihak berelasi  300.639   300.639   300.639
Investasi pada entitas asosiasi  10.045   9.436   5.062
Aset tetap - setelah dikurangi 
 akumulasi penyusutan  3.654.414   3.933.605   3.835.657
Uang muka pembelian 
 aset tetap - pihak ketiga  174.952   156.058   171.399
Aset tidak lancar lainnya  14.505   28.540   43.688

Total Aset Tidak Lancar  4.287.273   4.560.399   4.488.887

TOTAL ASET  8.502.050   8.751.013   7.634.236

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman bank jangka pendek  903.107   950.785   888.546
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek  20.143   15.883   16.977
Utang usaha
 Pihak ketiga  157.118   153.588   112.675
 Pihak berelasi  20.193   20.539   24.806
Utang lain-lain
 Pihak ketiga  22.098   16.430   15.720
Beban masih harus dibayar  47.271   94.842   31.829
Utang pajak  10.925   62.863   9.367
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 
 waktu satu tahun
 Liabilitas sewa pembiayaan  55.661   61.798   60.511
 Pinjaman bank jangka panjang
  Pihak ketiga  189.099   191.417   190.684
 Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah 
  jangka panjang  19.658   19.727   4.095
 Medium-term notes  310.937   31.075   -
 Pinjaman dan wesel bayar  76.763   122.783   147.720

Total Liabilitas Jangka Pendek  1.832.973   1.741.730   1.502.930

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pihak berelasi  30.030   31.246   15.065
Liabilitas pajak tangguhan - neto  191.165   161.820   118.321
Liabilitas imbalan kerja  75.453   67.439   74.227
Liabilitas jangka panjang
 Liabilitas sewa pembiayaan  86.712   140.116   197.480
 Pinjaman bank jangka panjang
  Pihak ketiga  689.216   829.442   763.611
 Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah 
  jangka panjang  98.995   77.467   57.439
 Medium-term notes  524.481   555.434   107.027
 Wesel bayar  1.027.314   1.372.512   1.492.003
 Pinjaman jangka panjang  592.152   429.075   491.496
Dikurangi liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo
 dalam waktu satu tahun
 Liabilitas sewa pembiayaan  (55.661 )  (61.798 )  (60.511 )
 Pinjaman bank jangka panjang
  Pihak ketiga  (189.099 )  (191.417 )  (190.684 )
 Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah 
  jangka panjang  (19.658 )  (19.727 )  (4.095 )
 Medium-term notes  (310.937 )  (31.075 )  -
 Pinjaman dan wesel bayar  (76.763 )  (122.783 )  (147.720 )

Total Liabilitas Jangka Panjang  2.663.400   3.237.751   2.913.659

Total Liabilitas  4.496.373   4.979.481   4.416.589

EKUITAS
Modal saham - nominal Rp1.000 per saham (dalam angka penuh)
 Modal dasar - 20.000.000.000 saham biasa (angka penuh)
 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.470.982.941 
  saham biasa (angka penuh)  2.189.016   2.189.016   2.189.016
Tambahan modal disetor - neto  5.883   5.883   5.883
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja  10.325   12.536   7.644
Saldo laba
 Telah ditentukan penggunaannya  6.000   5.000   4.000
 Belum ditentukan penggunaannya  1.793.890   1.558.553   1.010.642
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk  4.005.114   3.770.988   3.217.185
Kepentingan nonpengendali  563   544   462
Total Ekuitas  4.005.677   3.771.532   3.217.647

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  8.502.050   8.751.013   7.634.236

PENJUALAN NETO  3.223.153    3.335.441
BEBAN POKOK PENJUALAN  2.346.850    2.131.711
LABA BRUTO  876.303    1.203.730

BEBAN USAHA
Penjualan  173.275    153.051
Umum dan administrasi  142.660    156.632
Total Beban Usaha  315.935    309.683

LABA USAHA  560.368    894.047

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Penghasilan bunga   15.120    5.303
Bagian atas laba neto entitas asosiasi  609    753
Beban Murabahah  (3.110 )  (2.535 )
Beban bagi hasil Musyarakah  (7.727 )  (5.328 )
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto  (19.706 )  21.846
Beban bunga  (190.292 )  (176.983 )
Lain-lain - neto  42.635    (1.348 )
Beban Lain-lain - Neto  (162.471 )  (158.292 )

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN  397.897    735.755

BEBAN PAJAK PENGHASILAN  (123.507 )  (147.549 )

LABA NETO  274.390    588.206

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi
 lebih lanjut ke laba rugi:
 Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja  (2.767 )  6.123
 Pajak penghasilan terkait  555    (1.228 )

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak  (2.212 )  4.895

PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO  272.178    593.101

LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk  274.370    588.127
Kepentingan nonpengendali  20    79
TOTAL  274.390    588.206

PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk  272.159    593.019
Kepentingan nonpengendali  19    82
TOTAL  272.178    593.101

LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS 
INDUK (dalam angka penuh)  0,05015    0,10750

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan  3.151.187   3.111.705
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan  (2.293.452 )  (2.374.053 )

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi  857.735   737.652
Penerimaan penghasilan bunga  12.805   5.313
Pembayaran pajak - neto  (155.546 )  (38.182 )
Pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya  (190.288 )  (160.256 )

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi  524.706   544.527

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penurunan (kenaikan) aset lancar dan aset tidak lancar 
 lainnya  91.992   (379.392 )
Penerimaan atas penjualan aset tetap  11.506   4.732
Penurunan (kenaikan) piutang pihak berelasi  (597 )  321
Pembayaran investasi jangka pendek  (5.000 )  -
Pembelian aset tetap, aset dalam pengerjaan dan
 uang muka pembelian aset tetap  (43.172 )  (372.722 )
Pembelian saham pada entitas asosiasi  -   (3.621 )

Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
 Aktivitas Investasi  54.729   (750.682 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari penerbitan medium-term notes  154.485   472.903
Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang  39.671   277.014
Penerimaan dari utang Murabahah dan
 pembiayaan Musyarakah jangka panjang  28.337   35.976
Pembayaran atas utang Murabahah dan pembiayaan
 Musyarakah jangka panjang  (10.314 )  (11.145 )
Pembayaran dividen  (38.907 )  (37.999 )
Kenaikan (penurunan) pinjaman bank dan pembiayaan
 Musyarakah jangka pendek - neto  (43.418 )  61.145
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan  (63.404 )  (61.395 )
Pembayaran pinjaman jangka panjang  (78.620 )  (61.494 )
Pembayaran wesel bayar  (154.163 )  (130.600 )
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang  (188.458 )  (196.494 )
Pembayaran atas medium-term notes  (206.725 )  -

Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
 Aktivitas Pendanaan  (561.516 )  347.911

Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang pada 
Kas dan Setara Kas  (410 )  (5.603 )

KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS  17.509   136.153

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN  756.256   620.103

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN  773.765   756.256

JAKARTA–Kementerian Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan 
(LHK) mengambil langkah antisi-
pasi dan pencegahan penyebaran 
Virus Korona jenis baru (Covid-19) 
dengan melakukan penutupan se-
jumlah kawasan konservasi untuk 
kepentingan kunjungan wisata. 
Hingga Kamis (19/3), sebanyak 
56 kawasan konservasi terdiri atas 
26 Taman Nasional/TN, 27 Taman 
Wisata Alam/TWA, dan tiga Suaka 
Margasatwa/SM telah ditutup 
untuk kunjungan wisata, baik do-
mestik maupun mancanegara.

Dirjen Konservasi Sumber Daya 
Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ke-
menterian LHK Wiratno mengata-
kan, terdapat kemungkinan jumlah 
kawasan konservasi yang ditutup 
untuk kunjungan wisata bertambah. 
“Kami sesuaikan dengan dinamika 
yang terjadi, yang direspon oleh 
kebijakan pemerintah pusat mau-
pun pemerintah daerah setempat,” 
kata Wiratno. Khusus TN Komodo 
di Nusa Tenggara Timur (NTT), 
pemerintah juga menutup kunjun-
gan kapal pesiar (cruise), mengingat 
cruise biasa sandar langsung di Der-
maga Pulau Komodo dan membawa 

wisatawan dalam 
jumlah banyak, di 
sisi lain Balai TN 
Komodo belum 
memiliki perala-
tan deteksi dini 
Covid-19 mema-
dai.

Kawasan kon-
s e r v a s i  y a n g 
ditutup tersebut 
adalah TN Gu-
n u n g  L e u s e r 
(Aceh-Sumatera 
Utara), TN Bukit 
Duabelas (Jam-

bi), TN Kerinci Seblat (Sumatera 
Barat-Jambi), TN Bukit Tigapuluh 
(Riau), TN Way Kambas (Lam-
pung), TN Berbak Sembilang 
(Sumsel-Jambi), TN Kepulauan 
Seribu (DKI Jakarta), TN Gunung 
Halimun Salak (Jawa Barat-Banten), 
TN Gunung Ciremai (Cirebon-
Kuningan), TN Gunung Gede 
Pangrango (wilayah Sukabumi dan 
Cianjur), TN Karimunjawa (Jawa 
Tengah), TN Merbabu (Jawa Ten-
gah), dan TN Gunung Merapi (Jawa 
Tengah-Yogya).

Lalu, TN Bromo Tengger Semeru 
(Jawa Timur), TN Alas Purwo (Jawa 
Timur), TN Gunung Rinjani (Nusa 
Tenggara Barat), TN Gunung 
Tambora (Nusa Tenggara Barat), 
TN Gunung Palung (Kalimantan 
Barat), TN Tanjung Puting (Ka-
limantan Tengah), TN Sebangau 
(Kalimantan Tengah), TN Bukit 
Baka Bukit Raya (Kalimantan Barat 
dan Kalimantan Tengah), TN Kutai 
(Wilayah Bontang), TN Bantimu-
rung Bulusaraung (Sulawesi Sela-
tan), TN Taka Bonerate (Sulawesi 
Selatan), TN Aketajawe Lolobata 
(Maluku Utara), dan TN Lore Lindu 
(Sulawesi Tengah).

Kemudian, TWA Grojogan Sewu 
(Karanganyar-Jawa Tengah), TWA 
Telogo Warno/Pengilon (Wonosobo-
Jawa Tengah), TWA Sumber Semen 
(Rembang-Jawa Tengah), TWA Gu-
nung Selok (Cilacap-Jawa Tengah), 
TWA Guci (Tegal-Jawa Tengah), 
TWA Kawah Ijen (Jawa Timur), TWA 
Bukit Kelam (Sintang-Kalimantan 
Barat), TWA Tanjung Belimbing 
(Kalimantan Barat), TWA Bukit 
Tangkiling (Kalimantan Tengah), 
TWA Tanjung Keluang (Kalimantan 
Tengah), TWA Malino (Sulawesi Se-
latan), TWA Lejja (Sulawesi Selatan), 
serta TWA 17 Pulau Riung (NTT). (tl)

Antara/Prasetia Fauzani


