INTERNATIONAL MEDIA, RABU 2 SEPTEMBER 2020

Akhir Tahun Ini Indonesia Terima
20-30 Juta Vaksin Covid-19
BOGOR (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi0
menegaskan adanya komitmen
pengadaan 20-30 juta vaksin
Covid-19 pada akhir tahun ini.
Vaksin tersebut sudah dalam
bentuk produk jadi.
“Alhamdulillah sudah dapat komitmen 20
juta-30 juta vaksin pada
akhir 2020. Ini dalam bentuk
barang jadi,” ucap Jokowi
saat memberi pengarahan
kepada para gubernur lewat
konferensi video dari Istana
Kepresidenan, Bogor, Selasa
(1/9)
Komitmen pengadaan
vaksin dilakukan atas kerja
sama antara Indonesia melalui
PT Bio Farma dengan perusahaan asal tIONGKOK,
Sinovac. Sampai akhir 2021,
komitmen yang disepakati
mencapai 290 juta vaksin.
Jokowi mengatakan,
saat ini semua negara
sedang berlomba-lomba
untuk mendapatkan vaksin
Covid-19.
“Kita rebutan, berlomba-lomba dengan negara lain
dalam mendapatkan akses
vaksin secepat-cepatnya,”
kata Jokowi.
Selain impor vaksin dari
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luar, pemerintah sedang
mengembangkan vaksin
sendiri yang disebut sebagai
vaksin merah putih. Vaksin
tersebut dikembangkan
Kementerian Riset dan
Teknologi bersama Lembaga Biologi Molekuler
Eijkman.
“Saat ini, vaksin merah
putih dalam tahap benih
vaksin dan prosesnya sudah
30 sampai 40 persen,” ujar
Jokowi.
Vaksin merah putih
ditargetkan masuk dalam
tahap uji klinis awal 2021.
Vaksin tersebut akan siap
produksi pertengahan tahun
depan. Sebelum vaksinasi
bisa dilakukan secara masif,
besar-besaran dan efektif,
Jokowi meminta protokol
kesehatan untuk mencegah
penyebaran Covid-19 terus
dijalankan.
“Ini kunci sebelum vaksinasi itu dilakukan adalah
pemakaian masker. Ini yang
paling penting. Tentu saja
akan lebih baik lagi kalau
pengawasan lapangan itu
betul-betul dilakukan,”
kata Jokowi kepada para
gubernur yang hadir secara
virtual.●han

Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) secara simbolis menyerahkan
kunci mobil kepada Komandan
Jenderal Kopassus Mayjen TNI
I Nyoman Cantiasa (kedua kiri),
disaksikan Dirjen Perlindungan dan
Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Pepen Nazaruddin (kiri) di Markas
Komando pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung, Jakarta Timur,
Selasa (1/9). Kementerian Sosial
memberikan bantuan dua unit
kendaraan truk tangki air dan dua
unit kendaraan truk angkut serbaguna untuk memperlancar tugas
Kopassus dalam penanggulangan
bencana alam di Indonesia.

Angka Kematian Pasien Covid-19
Masih Tinggi, Ini Reaksi Jokowi

Hadi Gantikan Harry Poernomo
sebagai Anggota DPR dari Gerindra
JAKARTA (IM) - DPR
melantik satu orang anggota
pengganti antarwaktu ( PAW),
Prasetyo Hadi, dari Fraksi
Gerindra. Hadi menggantikan
Harry Poernomo, anggota
Komisi VII DPR dari Fraksi
Gerindra. Pelantikan Hadi
sebagai anggota PAW digelar
dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Selasa (1/9).
“Pengangkatan antarwaktu, yaitu Saudara Prasetyo
Hadi mewakili Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan
Jawa Tengah VI menggantikan Harry Poernomo,” kata
Wakil Ketua DPR Sufmi
Dasco Ahmad.
Selanjutnya, Hadi diambil sumpah jabatannya
sebagai anggota DPR PAW.

Pakar epidemiolog dari Griﬃth University Australia, Dicky Budiman, mengkhawatirkan terjadi gelombang kedua
seperti flu Spanyol yang menewaskan
20 hingga 50 juta masyarakat.

Pengambilan sumpah jabatan
dipimpin Ketua DPR Puan
Maharani.
Hadi sebelumnya gagal
melenggang ke Senayan di
Pileg 2019. Ia pun mengajukan gugatan perdata terhadap
Partai Gerindra ke Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan. Saat
itu, ia mengajukan gugatan
bersama 13 orang lainnya, di
antaranya Rahayu Saraswati
Djojohadikusumo dan Mulan
Jameela.
Namun, di tengah perjalanannya, Hadi dan lima
orang lainnya mencabut gugatan di PN Jaksel. Pembatalan itu disebut karena
mereka juga mengajukan
gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah
Konstitusi.●han

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menguraikan data kasus Covid-19 yang ada di Indonesia.
Menurut Jokowi, jika dibandingkan pada bulan April lalu,
kasus Covid-19 di Indonesia
masih dikendalikan. Hal ini
tergambar dari angka kesembuhan Indonesia pada bulan
ini ada di atas rata-rata dunia
yakni 72,1%.
“Data yang saya terima 31
Agustus kemarin jumlah kasus
positif di negara kita 175.000
dari 2,23 juta tes yang telah
kita lakukan,” ujar Jokowi saat
membuka rapat terbatas, Selasa

(1/9).
“Dan alhamdulillah tingkat
kesembuhan case recovery
rate juga makin meningkat.
Dari dulu kita ingat di bulan
April yaitu 15% kemudian
sekarang di bulan Agustus itu
72,1%. Jadi ada pergerakan
yang lebih baik, lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata
dunia yang 69%,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI
Jakarta ini mengatakan, bahwa
kasus aktif covid atau yang
masih dirawat juga menunjukan penurunan. Dimana di
bulan April lalu kasus aktif
Indonesia mencapai 77%.
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LAPORAN KEUANGAN
PT Jasnita Telekomindo Tbk.
Dan Entitas Anak
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
KONSOLIDASIAN

Per 30 Juni 2020 dengan Perbandingan 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
ASET

30 Juni 2020

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 30 Juni 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 2020

31 Desember 2019
Pendapatan

ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan
penurunan nilai piutang
Piutang lain-lain
Uang muka
Biaya dibayar di muka
Uang muka pajak
Jumlah Aset Lancar

2.375.015.220

1.251.657.803

Beban pokok pendapatan

13.873.637.358
40.015.885.933
29.666.761.189
453.198.930
175.121.934
86.559.620.564

26.987.705.085
30.309.905.025
11.740.725.519
803.551.175
2.283.355.281
73.376.899.888

Beban Usaha
Pemasaran
Umum dan administrasi
Jumlah Beban Usaha

Aset Tidak Lancar
Estimasi tagihan restitusi pajak
Aset tetap, neto
Aset tak berwujud, neto
Piutang lain-lain jangka panjang
Aset pajak tangguhan
Beban proyek ditangguhkan
Aset lainnya
Jumlah Aset Tidak Lancar

1.029.924.821
62.446.201.269
80.603.667
2.222.038.118
3.082.409.541
1.481.907.619
189.828.485
70.532.913.520

547.647.594
67.255.822.588
85.729.667
2.222.038.118
3.487.914.072
1.689.389.257
189.828.485
75.478.369.781

JUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank
Utang usaha
Beban yang masih harus dibayar
Uang muka pelanggan
Jaminan pelanggan
Utang pajak
Utang lembaga bukan bank
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang:
Utang sewa pembiayaan
Utang lainnya
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi dengan
bagian jangka pendek:
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan kerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
EKUITAS
Modal saham
(Nilai nominal per saham Rp100
Modal dasar 1.830.660.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 813.626.700 Saham
pada tanggal 30 Juni 2020 dan 813.626.700 saham pada
tanggal 31 Desember 2019)
Tambahan modal disetor
Selisih atas kombinasi bisnis entitas sepengenda
 6DOGRODED 'H¿VLW 
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja
Komponen ekuitas lainnya
Sub-total
Kepentingan non-pengendali
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

157.092.534.084
30 Juni 2020

Sementara di bulan Agustus ini
mencapai 23,69%. “Ini lebih
baik dari rata-rata dunia yaitu
sebesar 27%,” ucapnya.
Namun untuk kasus kematian akibat Covid-19, Jokowi
meminta agar menjadi perhatian. Menurutnya meskipun
telah mengalami penurunan
dari 7,83% di bulan April
menjadi 4,2% di bulan ini, tapi
lebih tinggi dari rata-rata dunia.
“Kita masih punya PR
besar untuk menurunkan lagi
karena angka fatality rate di
negara kita masih lebih tinggi
dibandingkan dengan fatality
rate global yang berada di angka 3,36%. Ini pekerjaan besar
kita,” ungkapnya.
“Sekali lagi kita harus
waspadai betul sehingga kita
tidak kehilangan kendali dalam
penanganan penyebaran covid,” tutup Jokowi.
Dia meminta para kepala
daerah bekerja keras agar dapat

148.855.269.669
31 Desember 2019

28.882.177.622
21.903.033.002
910.447.784
4.210.347.199
121.978.306
1.224.215.373
1.607.137.760

11.379.933.211
31.266.046.554
717.916.392
161.232.333
121.978.306
2.140.474.174
2.165.274.595

207.828.000
10.767.736.905
69.834.901.951

207.828.000
5.003.932.300
53.164.615.865

450.294.000
5.374.581.580
5.824.875.580

554.208.000
5.374.581.580
5.928.789.580

75.659.777.531

59.093.405.445

LABA KOTOR

LABA (RUGI) USAHA
Pendapatan (Beban) Lainnya
Pendapatan bunga - bersih
Beban keuangan dan administrasi bank
Laba (Rugi) selisih kurs
Pendapatan (beban) lainnya
Jumlah Pendapatan (Beban) Lainnya

30 Juni 2019

30.982.010.036

43.515.164.233

(21.666.062.781)

(25.922.282.780)

9.315.947.255

17.592.881.453

(888.521.890)
(15.220.292.409)
(16.108.814.299)

(411.699.756)
(16.278.551.288)
(16.690.251.044)

(6.792.867.044)

902.630.409

14.972.465
(1.069.678.732)
(76.022.325)
(7.502)
(1.130.736.094)

18.550.626
(714.496.073)
(1.461.946)
(74.595.830)
(772.003.223)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Pajak kini
Pajak tangguhan
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

(7.923.603.138)

130.627.186

(405.504.533)
(405.504.533)

471.375.294
471.375.294

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain
3RVSRV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVL
Lebih lanjut ke Laba Rugi
Pengukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja

(8.329.107.671)

602.002.480

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(8.329.107.671)

602.002.480

Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
Jumlah

(8.688.549.211)
359.441.540
(8.329.107.671)

319.148.511
282.853.969
602.002.480

Laba (rugi) penghasilan komprehensif tahun berjalan yang
dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
Jumlah

(8.688.549.211)
359.441.540
(8.329.107.671)

319.148.511
282.853.969
602.002.480

(11,43)

0,93

LABA NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

-

-

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 30 Juni 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
30 Juni 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada pemasok
Pembayaran kas kepada karyawan
Pembayaran untuk beban operasional
Penerimaan (Pembayaran) pajak penghasilan
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas operasional
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembayaran untuk uang muka pembelian aset
Pembayaran untuk uang muka investasi
Pembelian aset tetap
Pembelian aset tak berwujud
Arus kas bersih yang dipergunakan untuk
aktivitas investasi

30 Juni 2019

17.867.942.309
(12.303.049.229)
(10.741.235.268)
(4.384.070.948)
304.192.786

37.937.231.916
(19.836.787.827)
(14.563.254.001)
(6.601.595.744)
(654.670.307)

(9.256.220.350)

(3.719.075.963)

(1.358.862.039)
-

(32.000.000.000)
(8.000.000.000)
(130.854.777)
-

(1.358.862.039)

(40.130.854.777)

17.502.244.411
(5.763.804.605)

50.038.048.200

11.738.439.806

42.359.683.677

81.362.670.000
23.682.061.996
16.767.622.153
 
1.013.960.203
(297.442.141)

81.362.670.000
23.682.061.996
16.767.622.153

1.013.960.203
(297.442.141)

79.539.308.556

88.227.857.767

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Tambahan modal disetor dari pelepasan saham ke masyarakat
Penerimaan dari/ (pembayaran untuk)
pinjaman bank dan lembaga bukan bank
Penerimaan dari /(pembayaran untuk) pihak-pihak berelasi
Arus kas bersih yang diperoleh dari
aktivitas pendanaan

1.893.447.997
81.432.756.553

1.534.006.457
89.761.864.224

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun

1.123.357.417
1.251.657.803

(1.490.247.063)
3.260.323.427

157.092.534.084

148.855.269.669

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

2.375.015.220

1.770.076.364

Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasnita Telekomindo Tbk. dan entitas anak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang telah
direview oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang
menjadi perhatian yang menyebabkan Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua
hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Jasnita Telekomindo Tbk tanggal 30 Juni 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keungan di Indonesia.

1.372.674.326
(9.051.038.849)

Jakarta, 2 September 2020
Direksi
PT Jasnita Telekomindo Tbk.

menekan jumlah kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing. Bahkan dia mengatakan,
pemerintah siap membantu
jika memang dibutuhkan.
“Saya minta Gubernur
betul-betul bekerja keras dengan gugus tugas yang ada agar
bisa ditekan angkanya. Kalau
ada masalah-masalah yang memang pemerintah pusat harus
bantu sampaikan kepada kita di
pemerintah pusat terutamanya
di komite dan gugus tugas
kita,” ucapnya.
Waspada Gelombang Kedua
Secara terpisah, pakar epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman,
mengkhawatirkan tingginya
kasus Covid-19 yang terjadi saat
ini seperti fenomena gelombang
kedua flu Spanyol yang berlangsung pada 1918-1920.
Gelombang kedua pandemi influenza saat itu tercatat
sebagai paling mematikan.
Sebanyak 20 hingga 50 juta
masyarakat meninggal dunia
akibat terjangkit flu Spanyol.
Angka tersebut lebih banyak
dari korban tewas selama perang dunia I.
“Saya mengkhawatirkan
potensi semakin melonjaknya
kasus Covid baik yang terdeteksi, dan tidak terdeteksi di
Indonesia akibat masyarakat
yang sudah jenuh. Sehingga
abai dan pemerintah yang juga
didera tekanan akibat dampak
ekonomi. Fenomena yang
hampir mirip dengan pandemi
flu spanyol tahun 1918-1920,”
kata Dicky, Selasa (1/9).
Dicky mengingatkan, agar
berbagai pemerintah melakukan kajian serta persiapan yang
matang sebelum melonggarkan berbagai sektor ekonomi
selama pandemi Covid-19. Ia

pun menegaskan bahwa pandemi corona belum berakhir.
“Pembukaan bioskop
berisiko tinggi dan perlu kajian serta persiapan matang.
Untuk jalur sepeda bisa mendukung strategi pengendalian
pandemi (karena mengurangi
kapasitas penumpang umum).
Jika dipersiapkan baik protokol
kesehatan dan diedukasi terus
menerus,” terangnya.
Ia juga mengingatkan agar
perusahaan terus menerapkan kebijakan agar karyawan
yang berisiko tinggi penularan
Covid-19 untuk terus bekerja
dari rumah.
“Ini sudah wajib selama
masa rawan hingga akhir tahun
ini,” tegasnya.
Dicky menjelaskan, pemerintah pusat hingga pemerintah
daerah untuk terus melakukan
kebijakan testing, tracing, dan
treatment (3T) agar penularan korona bisa dikendalikan.
Kata dia, jika pemerintah abai
berisiko tak terkendalikannya
kasus penularan Covid-19 yang
diperkirakan akan mengalami
puncak pada akhir September
mendatang.
“Artinya daerah yang rendah cakupan testing, dan tracing-nya siap-siap meledak tak
terkendali,” pungkasnya.
Dicky Budiman memperkirakan, puncak kasus Covid-19
di Indonesia akan berlangsung
pada akhir September hingga
Oktober 2020.Ia memastikan
bahwa penambahan 3.000 kasus se-Indonesia dan 1.000 di
DKI Jakarta yang terjadi satu
hari belum menjadi puncak
dari penularan virus korona.
“Belum puncak baik jawa
maupun Indonesia. Puncak
kasus diperkirakan akhir September hingga Oktober,” kata
Dicky.● han

Langgar Protokol Kesehatan, Mendagri
Tegur Keras Dua Bupati di Sultra
JAKARTA (IM) - Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) menegur keras dua bupati di Sulawesi
Tenggara (Sultra). Dua bupati
tersebut yaitu Bupati Muna Barat,
Laode Muhammad Rajiun Tumada
dan Bupati Muna, Rusman Emba.
Kedua kepala daerah itu ditegur lantara melanggar protokol
kesehatan saat melakukan kegiatan yang membuat kerumunan
banyak orang.
Teguran keras tersebut tertuang di dalam surat bernomor
337/4137/OTDA yang diteken
Dirjen Otonomi Daerah (Otda)
Kemendagri atas nama Mendagri.
Surat tersebut ditujukan kepada
Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tenggara
“Teguran keras untuk Bupati
Muna Barat dan Bupati Muna itu
sendiri terkait dengan kegiatan
politik dua kepala daerah tersebut
yang banyak menuai sorotan masyarakat. Dalam kegiatannya sebagai bakal calon kepala daerah,
dua bupati tersebut sama sekali
mengabaikan protokol kesehatan
dalam rangka pencegahan wabah
covid,” kata Dirjen Otda Akmal
Malik melalui pesan singkatnya,
Selasa (1/9).
Dalam surat itudijelaskan
bahwa Bupati Muna Barat Laode
Muhammad Rajiun Tumada,
yang merupakan bakal calon
kepala daerah disambut ribuan
masyarakat saat datang ke Kabupaten Muna Barat.
Begitu juga dengan Bupati
Muna Rusman Emba pada tanggal
13 Agustus 2020 telah melakukan
perjalanan kaki bersama masyarakat dari Pelabuhan Kota Raha

sampai dengan Tugu Jati dengan
diiringi oleh konvoi kendaraan
yang membawa bendera partai.
“Menurut Mendagri, kegiatan
dua kepala daerah tersebut telah
menimbulkan kerumunan massa.
Tentu, kegiatan yang melibatkan
orang banyak, apalagi banyak
yang tidak memakai masker bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan
memutus rantai penularan wabah
covid-19,” ujarnya.
Akmal menyebutkan bahwa
sebagaimana ketentuan pasal 67
ayat 1b UU Pemda sudah sangat
jelas kepala daerah dan wakilnya
harus mentaati seluruh ketentuan
perundang-undangan. Sementara
saat ini tengah diberlakukan protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan covid.
“Maka, berdasarkan ketentuan dan fakta yang ada, Mendagri
Tito Karnavian meminta Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai
wakil pemerintah pusat untuk dapat
memberikan sanksi berupa teguran
tertulis kepada Bupati Muna Barat
Laode Muhammad Rajiun Tumada
dan Bupati Muna Rusman Emba
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara juga diminta untuk melaporkan
hasilnya kepada Mendagri pada kesempatan pertama, paparnya.
Akmal menegaskan bahwa
ini juga menjadi peringatan bagi
kepala daerah lain yang maju
kembali dalam pilkada agar tetap
mematuhi protokol kesehatan.
“Pastinya begitu (agar semua
taat pada protokol kesehatan),”
tandasnya.● mei

