
DARI Pantai Bondi, Australia, ke 
ja  lan-jalan New Delhi, India, pihak 
berwenang di seluruh Asia mening -
katkan upaya akhir pekan ini untuk 
membendung virus korona baru 
(covid-19) di tengah kekhawatiran 
gelombang kedua infeksi di tempat-
tempat wabah muncul di bawah 
kendali.

Pembatasan perjalanan yang le-
bih ketat diberlakukan di beberapa 
negara, sementara Malaysia menge-
rahkan pasukan untuk mengawal 
penerapan lockdown saat jumlah 
kasus di kawasan itu melonjak me-
lewati 95.000--sepertiga dari infeksi 
dunia--menurut perhitungan AFP.

Kasus meningkat sekitar seper-
tiga di Thailand dalam semalam 
menjadi hampir 600 kasus, memicu 
keraguan tentang klaim di negara 
tetangga, Myanmar dan Laos, ten-

tang nol infeksi.
Setelah menutup perbatasannya 

dengan orang asing dan nonresi-
den, Australia telah memberi tahu 
warga untuk membatalkan ren-
cana perjalanan domestik mereka 
juga karena jumlah kasus menca-
pai 1.300 kasus.

Sementara itu, Pakistan menang-
guhkan penerbangan internasional 
dalam upaya mencegah penyebar -
an virus. Negara ini mengalami 
le  bih dari 300 kasus yang dilapor-
kan.

Jutaan orang di India dikurung 
hari ini karena pemerintah meng-
uji kemampuan negara untuk 
me   merangi pandemi yang telah 
me newaskan lebih dari 13.000 di 
seluruh dunia.

Pengujian juga telah diperluas 
di negara dengan 1,3 miliar orang 

di tengah kekhawatiran yang lebih 
dari 320 kasus dilaporkan, yang 
sangat mengecilkan skala se  be -
nar nya.

Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) telah menyerukan tindak an 
‘agresif’ di Asia Tenggara di te  ngah 
kekhawatiran wabah besar virus 
yang dapat menyebabkan be  berapa 
sistem perawatan kesehat  an yang 
sudah tua di kawasan itu runtuh.

Singapura melarang semua pe-
ngunjung jangka pendek atau 
short-term (bebas visa 30 hari) me-
masuki atau transit di negara kota 
berpenduduk padat itu. 

Larangan datang setelah lonjak-
an kasus impor mencapai total 
432, termasuk dua kematian perta -
manya pada Sabtu.

“Mengingat wabah virus yang 
meningkat dengan cepat di seluruh 
dunia, kami telah memutuskan un-
tuk secara signifi kan memperketat 
perbatasan kami,” ujar Menteri 
Pem  bangunan Nasional, Lawren  ce 
Wong, saat konferensi pers pa  da 
Minggu pagi. (CNA/Hym/I-1)
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 Trump 
Tawarkan 
Kim
Bantuan
KOREA Utara (Korut), Sabtu 
(21/3), menyambut baik se-
pucuk surat dari Presiden 
Amerika Serikat Donald 
Trump kepada Kim Jong-
un. 

Ia menyebutnya seba gai 
pertanda ‘hubungan pri-
ba   di yang istimewa dan 
sa ngat tegas’ antara kedua 
pemimpin, meskipun ter ja-
di gesekan baru-baru ini.

Pernyataan saudara 
perempuan Kim, Kim Yo-
jong, sehari setelah Pyong-
yang yang bersenjata nuklir 
menembakkan apa yang 
tampak sebagai dua ru-
dal balistik jarak pendek 
di lepas pantai timurnya, 
Sabtu.

“Dalam surat itu, dia 
(Trump) menjelaskan ren-
cananya untuk mendorong 
hubungan antara kedua 
negara dan menyatakan 
niatnya untuk mengajukan 
kerja sama dalam kerja an-
tiepidemi,” kata Jong seperti 
dilaporkan kantor berita 
KCNA. 

Pejabat senior pemerin-
t a h a n  m e n g o n f i r m a s i 
Trump mengirim surat 
ke pada Kim, “Konsisten 
dengan upayanya untuk 
melibatkan para pemimpin 
global selama pandemi yang 
sedang berlangsung.”

Surat itu mencerminkan 
hubungan sangat baik an-
tara kedua pemimpin. 

Jong memperingatkan 
hubungan yang lebih luas 
antara kedua negara ber-
beda. 

“Presiden (Trump) ber-
harap bisa melanjutkan ko-
munikasi dengan Chairman 
Kim,” kata pejabat itu.

Sejak Trump mengada-
kan pertemuan puncak 
ke tiga dengan Kim Juni lalu 
dan secara singkat menje-
jakkan kaki ke Korut di 
zo  na demiliterisasi dengan 
Korsel, tidak ada kemajuan 
yang dibuat presiden AS 
untuk membuat Pyongyang 
menanggalkan program 
nuklir dan misilnya.

“Terlepas dari kenyataan 
bahwa Korut menutup per-
batasannya atau menolak 
untuk mengizinkan pelan-
cong Tiongkok atau asing 
masuk, sangat mungkin 
beberapa warga Korut su-
dah terinfeksi,” kata Roh 
Kyoung-ho, seorang dokter 
di National Health Insuran-
ce Service Ilsan Hospital 
De  partment of Laboratory 
Medicine.

“Tidak mungkin menilai 
kasus di sana karena sis-
tem medis Korut tidak ma-
pan atau maju,” tandasnya. 
(CNA/Al Jazeera/Hym/I-1)

 HAUFAN HASYIM SALENGKE   
haufan_hasyim@mediaindonesia.com                        

KORBAN tewas akibat infeksi 
virus korona (covid-19) di Ita-
lia telah melonjak 793 men-
jadi 4.825 orang. Jumlah itu 

sejauh ini merupakan lonjakan harian 
terbesar secara absolut sejak penularan 
itu muncul sebulan lalu.

“Jumlah total kasus covid-19 di Ita-
lia naik menjadi 53.578 orang dari 
sebelumnya 47.021 kasus, meningkat 
13,9%,” kata Badan Perlindungan Sipil 
negara itu, Sabtu (21/3).

Italia telah melaporkan 1.420 ke-
matian sejak Jumat lalu. Pada Kamis, 
negara itu menyalip Tiongkok sebagai 
negara yang paling banyak mencatat 
kematian akibat virus yang sangat me-
nular itu.

Wilayah utara Lombardy yang paling 
terpukul masih dalam situasi kritis, de-
ngan 3.095 kematian dan 25.515 kasus 
sejauh ini.

Wilayah negara Mediterania yang 
berpenduduk 60 juta itu telah dikaran-
tina (lockdown) secara efektif sejak 12 
Maret, saat pertemuan publik dilarang 
dan sebagian besar toko tutup.

Personel kepolisian diterjunkan di 
jalan-jalan Roma, Sabtu, untuk meme-
riksa dokumen dan mendenda mereka 
yang kedapatan beraktivitas di luar 
tanpa alasan yang sah, seperti membeli 
bahan makanan.

Pada Sabtu, PM Italia Giuseppe Conte 
telah memerintahkan penutupan se-
mua bisnis ‘tidak penting’ di negara itu. 
Supermarket, apotek, kantor pos, dan 
bank akan tetap terbuka dan transpor-
tasi umum akan terus berjalan.

Dalam pidato televisi kepada negara, 
dia mengatakan, “Kami akan memper-
lambat mesin-mesin produktif negara, 
tetapi kami tidak akan menghentikan-

nya.”
Sementara itu, Kementerian Kesehat-

an Spanyol telah melaporkan lonjak an 
32% dalam kematian baru terkait de-
ngan covid-19 dengan 1.326 kematian 
dikonfi rmasi, tertinggi kedua di Eropa 
setelah Italia.

Bisa kewalahan
PM Boris Johnson memperingatkan 

Layanan Kesehatan Nasional (NHS) Ing-
gris bisa kewalahan jika orang tidak ber-
tindak untuk memperlambat cepatnya 
penyebaran virus korona. Dia meminta 
masyarakat untuk bergabung dengan 
’upaya nasional heroik dan kolektif’ dan 
mengikuti saran social distancing.

Di tempat terpisah, Sekretaris Ekono-
mi dan Pariwisata Perdesaan Skotlan-
dia, Fergus Ewing, telah menyeru ke-
pada orang-orang untuk tidak melaku-
kan perjalanan ke Dataran Tinggi 
Skot landia setelah laporan orang-orang 
berbondong-bondong mencari pelipur 
lara dari wabah di tempat lain di selu-
ruh Inggris.

Menteri Kesehatan Prancis Olivier 
Ve ran mengecam orang-orang yang 
me langgar arahan social distancing, 
menggambarkan mereka membahaya-
kan orang lain dan tidak bertanggung 
jawab. Lebih dari 12.500 orang telah 
ter tular oleh virus korona di Prancis 
de ngan jumlah kematian tercatat 562 
jiwa pada Sabtu.

Dari AS, Gubernur New York Andrew 
Cuomo mengkritik orang-orang muda 
yang dia klaim telah mengabaikan pe-
rintah untuk tidak berkumpul dalam ke-
lompok. “Terus terang saya tidak peduli. 
Ini masalah kesehatan masyarakat dan 
Anda tidak boleh membahayakan kese-
hatan orang lain,” ujarnya.

Di Beijing, Tiongkok, dilaporkan 46 
kasus baru virus korona hari keempat 
berturut-turut dengan peningkatan. 
Semua kasus tersebut ialah impor dari 
luar negeri, kecuali satu yang merupa-
kan transmisi lokal.

Di antara kasus baru dari luar negeri 
yang dilaporkan kemarin, 14 berada di 
pusat keuangan Shanghai, dan 13 dila-
porkan di Ibu Kota Tiongkok, Beijing, 
yang merupakan penurunan dari 21 
ka  sus hari sebelumnya. (Al Jazeera/
BBC/AFP/I-1)

 Italia Laporkan 
793 Kematian
akibat Korona
 Italia menjadi negara 
kedua dengan jumlah 
kasus covid-19 terbesar 
di dunia, sekaligus 
di Eropa yang paling 
terdampak oleh wabah. 

 Asia Meningkatkan Upaya
Membendung Covid-19

 PEMBATASAN AKTIVITAS: Suasana tepi Sungai Gangga, yang biasanya ramai pengunjung, saat ini sepi setelah isolasi nasional dari pemerintah 
India sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus korona (covid-19), di Varanasi, India, kemarin. Hampir 1 miliar orang di seluruh dunia dikurung di 
rumah mereka, ketika jumlah kematian akibat virus korona melewati 13.000 orang.

AFP/ANAND SINGH
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Direksi

Catatan:

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tahun 2018 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata 

 2019  2018 

ASET

ASET LANCAR
Kas dan setara kas  198.647  203.117 

Piutang usaha

Pihak ketiga, neto setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan

nilai sebesar Rp 1.064 pada tahun 2019 dan sebesar Rp 1.124

pada tahun 2018  19.731  14.242 

Pihak berelasi  160  229 

Piutang lain-lain, Pihak ketiga  1.351  714 

Persediaan, neto setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai

sebesar Rp 319 pada tahun 2019 dan 2018  73.267  59.683 

Uang muka, bagian lancar  1.546  2.040 

Pajak dibayar di muka  735  784 

Beban dibayar di muka  1.467  1.569 

JUMLAH ASET LANCAR  296.904  282.378 

ASET TIDAK LANCAR

Investasi yang tersedia untuk dijual  348  161 

Taksiran tagihan pajak penghasilan  2.960  8.857 

Uang muka pembelian aset tetap  -  218 

Aset tetap, neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar

Rp 16.425 pada tahun 2019 dan Rp 2.367 pada tahun 2018  592.584  593.523 

Uang jaminan  5  5 

Goodwill  28.580  28.580 

Aset tidak lancar lainnya  2.414  343 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR  626.891  631.687 
JUMLAH ASET  923.795  914.065 

 2019  2018 

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman bank jangka pendek  4.000  4.000 
Utang usaha, Pihak ketiga  20.211  20.819 
Utang pajak  6.225  2.480 
Beban yang masih harus dibayar  9.902  11.394 
Uang muka dari pelanggan  1.771  1.549 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK  42.109  40.242 

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan  10.757  9.721 
Liabilitas manfaat karyawan  36.531  32.650 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG  47.288  42.371 
JUMLAH LIABILITAS  89.397  82.613 

EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk
Modal saham, nilai nominal Rp 100 per lembar saham (Rupiah penuh)

pada tahun 2019 dan 2018
Modal dasar 6.000.000.000 saham pada tahun 2019 dan 2018
Ditempatkan dan disetor penuh 2.530.150.002 pada tahun 2019 

dan 2018  253.015  253.015 
Modal hibah  2.945  2.945 
Tambahan modal disetor, neto  102.691  102.691 
Saldo laba dicadangkan  4.799  4.464 
Saldo laba belum dicadangkan  94.785  89.940 
Komponen ekuitas lainnya  363.572  366.266 
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk  821.807  819.321 
Kepentingan non-pengendali  12.591  12.131 

JUMLAH EKUITAS  834.398  831.452 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  923.795  914.065 

2019 2018 

PENJUALAN NETO  349.579  399.193 
BEBAN POKOK PENJUALAN  (268.776)  (320.304)

LABA KOTOR  80.803  78.889 

Pendapatan lain-lain  11.724  11.358 
Beban penjualan  (10.086)  (13.529)
Beban umum dan administrasi  (35.995)  (30.022)
Beban pendanaan  (1.085)  (932)
Beban lain-lain  (2.875)  (1.731)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN  42.486  44.033 

BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
Pajak kini  (7.681)  (6.866)
Pajak tangguhan  (1.946)  (3.379)

LABA PERIODE BERJALAN  32.859  33.788 

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja  (648)  7.265 
Surplus revaluasi aset tetap  -  64.082 

ke laba rugi  162  (6.105)

Laba yang belum direalisasi atas
investasi yang tersedia untuk dijual  187  40 

Pajak penghasilan terkait pos 
 (47)  (10)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK  (346)  65.272 

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF   
PERIODE BERJALAN  32.513  99.060 

Laba yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk  32.457  33.508 
Kepentingan non-pengendali  402  280 

Jumlah  32.859  33.788 

Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk  32.077  97.704 
Kepentingan non-pengendali  436  1.356 

Jumlah  32.513  99.060 

 LABA NETO PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)  13  13 

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

2019 2018 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI     
Penerimaan kas dari pelanggan  373.985  432.049 
Pembayaran kas kepada pemasok  (280.011)  (348.502)
Pembayaran kas kepada direksi dan karyawan  (60.215)  (51.666)
Kas yang dihasilkan dari operasi  33.759  31.881 
Penerimaan penghasilan bunga  8.938  7.625 
Pembayaran beban keuangan  (1.085)  (932)
Pembayaran beban pajak  (5.501)  (10.986)
Penerimaan restitusi pajak  3.950 -
Penerimaan lain-lain 937  1.805 

Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi  40.998  29.393 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap  (12.951)  (4.247)
Perolehan aset tidak lancar lainnya  (2.314)  - 
Penerimaan hasil penjualan aset tetap  159  - 
Penambahan uang muka aset tetap  -  (214)

Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi  (15.106)  (4.461)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek  -  4.000 
Pembayaran utang lembaga keuangan  -  (107)
Pembayaran dividen  (30.362)  (26.223)

Kas Neto yang Digunakan untuk   
Aktivitas Pendanaan  (30.362)  (22.330)

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS  (4.470)  2.602 
Kas dan setara kas pada awal tahun  203.117  200.515 

 KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN  198.647  203.117 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk

Kepentingan
Non-

pengendali 
Jumlah 
Ekuitas

Modal  
Ditempatkan 
dan Disetor 

 Penuh
Modal  
Hibah

Tambahan 
Modal  

Disetor
Saldo Laba 

Dicadangkan

Saldo Laba 
Belum 

Dicadangkan

Komponen Ekuitas Lainnya

Sub-jumlah

Pengukuran 
Kembali 

Atas 
 Liabilitas 
 Imbalan 

 Pasca Kerja

Laba Yang 
Belum 

Direalisasi  
Atas Investasi 
Yang Tersedia 
Untuk Dijual 

Surplus 
 Revaluasi

Saldo per 31 Desember 2017  180.725  2.945  174.981  -  89.163  (16.230)  5  320.137  751.726  10.737  762.463 
Cadangan wajib Entitas  -  -  -  4.464  (4.464)  -  -  -  -  -  - 
Penyesuaian efek laba komprehensif  -  -  -  -  2.456  -  -  (1.842)  614  38  652 
Pembagian dividen  -  -  -  -  (30.723)  -  -  -  (30.723)  -  (30.723)
Pembagian saham bonus  72.290  -  (72.290)  -  -  -  -  -  -  -  - 
Penghasilan komprehensif tahun 2018  -  -  -  -  33.508  4.960  30  59.206  97.704  1.356  99.060 

Saldo per 31 Desember 2018  253.015  2.945  102.691  4.464  89.940  (11.270)  35  377.501  819.321  12.131  831.452 

Cadangan wajib Entitas  -  -  -  335  (335)  -  -  -  -  -  - 
Penyesuaian efek laba komprehensif  -  -  -  -  3.085  -  -  (2.314)  771  24  795 
Pembagian dividen  -  -  -  -  (30.362)  -  -  -  (30.362)  -  (30.362)
Penghasilan komprehensif tahun 2019  -  -  -  -  32.457  (520)  140  -  32.077  436  32.513 

Saldo per 31 Desember 2019  253.015  2.945  102.691  4.799  94.785  (11.790)  175  375.187  821.807  12.591  834.398 


